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Gavebrev, hvorved Repstyrer Jon Sigurflsson 185*.

skjænker den halve Gaard Syåri Hraundal til l -
Januar.

Fordeel for Fattige i Alptanes Rep i Myra Syssel.

AlptaneS den 1. Januar 1851. — Efter en af da-

værende Sysselmand i Myra Syssel Bogi Thorarensen, som

Notarius publicus, verificeret Afskrift. Kongelig Confirmation

vides ikke at være erhvervet. Ifølge Beretning fra Herreds-

provsten 12. April 1863 blev Jordens Afgift til den Tid betalt ,
med 1 Malkefaar til Foraarspriser (ab vorlagi), 1 vintergam-

melt Faar og 1 Specie $ den stod under Opsyn og Bestyrelse

af Præsten til Borg og Alptanes og Repstyreren i Alptanes Rep,

og dens aarlige Afgift flcJd ind i Reppens Fattigkasse med de

andre til Fattige henlagte Indkomster, hvilket efter Provstens

Mening er modsat Giverens Hensigt, der formentlig var at

hjælpe den mindre Bemidlede til at hævde en selvstændig Stil-

ling uden at falde Fattigkassen til Byrde, men ikke at lette

de Rigere deres Fattigbidrag

Jeg J6n Sigurbsson, Daonebrogsmaour og hrepp-

stjéri f Alptaness hrepp, gjori hérmeo heyrum kunnugt:

ab eg, af ast til fésturjaroar minnar, og rækt til félags

J)ess, hvar eg er fæddur og uppalinn og hvar drottinn

hefir blessao mig svo abdåanlega, meb }>essu minu bréfi

gef fæoingarhrepp . mfnum, Alptanesshrepp, eign mina

hålflenduna i jo'rbunni Syb ri -Hraundal, 4 2 H dr.

'} Giveren er afgaaet ved DSden 26. Septembr. 1853, jevnf.

Ræbur haldnar vib jarbarfér J6ns Sigurbssonar Dannebrogs-

manns å Ålptanesi å Myrum 14. d. Oktober-mån. 1853.

Rvi'k 1854. 8.

XV. h. i



2 Gavebrev til Fattige i Alptanes Rep.

4851. ab d^rleika, liggjandi i nefnduai hrepp og Alptårtungu

^""^^T kirkju s6kn, raet) tilheyrandi kiigildum, husum, lands-

nytjum, gognum og gæbum, sem henni ao fornu og

n£ju fylgt hafa og fylgja eigu, til æfinlegrar 1 eignar og

afraksturs, eptir minn dag, og ab afsbluoum bllum

brigoa- og innlausnar-rétti fyrir erfingja mi'na.

Halflendu J>essari fylgja 2Vs (båUt pribja) asaubar

kugildi, eptir hver ab årlega gjaldast 5 (fimm) fjérb-

ungar smjbrs og 2 (tvær) vættir i landskuld i giidum

éframfærbum landaurum, og skal nefnt leigna- og laud-

skuldargjald ab mer låtnum, J)egar regluleg skipli hafa

fram farib å bdi minu — leggjast fåtækum til framfæris

i nefndum hrepp.

Ennfremur åskil eg meb {)essu minu gjafahréfi, ab

hreppstj6rinn i Ålptanesshrepp kauplaust sjai um, meb
abstob hlutabeigandi soknapresla, ab nefnd jarbar-hålf-

lenda verbi åvallt bygb einhverjum fullvebja manni, er

hvorki spilli gæbum hennar né kostum, eba låli neitt

undan henni gånga, sem henni ab lbgum og rétti

fylgja ber.

fessum minum vilja og råbstbfun er til stabfestu

mitt eiginhandar undirskrifab nafn og signet, samt til-

kvaddra vitundarvotta.

Ålptanesi å nyjårsdag eba 1. Januarman. 1851.

J6n Sigurbsson.

Vitundarvottar: (L. S.)

Gubmundur Vigfusson. J6n Sigurbsson 2
.

(L. S.)

3. Januar. Lov om Pressens Brug. Christiansborg Slot

den 3. Januar 1851. — Udkast til Loven, forelagt

') en anden Afskrift fbier til: a6riptanlegrar".

2
) iftilge en Paategning af constitueret Sysselmand Magnus

Gislason er Gavebrevet
tf
lesib fyrir raanntalsjii'ngsrétti ab

Smibjuh61i 21. Mai 1851, og sfban ritab inn i Myra og

Hnappadals s^slna kaup- og vebbréfab6k, bis. 137— 138".



Loy om Pressens Brug. 3

m

Rigsdagen af Justitsministeren (Bardenfleth), findes i Depart. 1851.

Tid. for 1850, S. 107—111; Motiver sst. S. 148-160. Loven —

—

selv i Depart. Tid. for 1851, S. 33-36. — Original - Aftryk 3
-
Januar*

hos Schultz, 8 Sider i 4*°. Algreen-Ussings Samling af Love

og Anordninger m. v. vedkommende Danmark, 1851, S. 1—4.

— Den anføres som publiceret i Hunavatns og Oefjords Sys-

seler 1852, men ikke i andre Jurisdiktioner, og er ogsaa først

indført paa Island med Forandringer, efter at være forelagt

Althinget, ved Forordn. 9. Mai 1855, hvortil henvises.

Pensionslov. Frederiksborg Slot den 5. Januar 5. Januar.

1851. — Denne Lov anføres ikke som publiceret paa Is-

land, men er desuagtet der bragt i Anvendelse, samt derefter

forelagt Althinget og udkommen som Forordn. 31. Mai 1855,

hvortil henvises. — Udkast til denne Lov er først forelagt den

i danske Rigsdag af Finantsministeren (Sponneck) og trykt i

Depart. Tid. 1850, S. 113—117 med Motiver (S. 119-123)$

I et andet Udkast, ogsaa forelagt Rigsdagen af samme Minister,

er trykt i Depart. Tid. 1851, S. 1—5. — Original-Aftryk hos

;
Schultz, 8 Sider i 4t0

. — Algreen-Ussings Samling af Love og

Anordninger m. v. vedkommende Danmark, 1851, S. 5—9.

Lov om Embedsmænds Forpligtelse til at sikkre 5. Januar,

deres Enker Overlevelsesrenter. Frederiksborg

Slot den 5. Januar 1851. — Findes ikke anført som

publiceret paa Island, men er dog desuagtet fra Regjeringens

Side bragt i Anvendelse 5 siden er den forelagt Althinget og

derpaa udkommen som Lov for Island ved Plak. 31. Mai 1855,

j
hvortil henvises. — Udkastet til denne Lov blev først forelagt

den danske Rigsdag af Finantsministeren (Sponneck) og trykt

1
i Departem. Tid. 1850, S. 123—124. Et andet Udkast, fore-

j
lagt Rigsdagen af samme Minister, er trykt i Departem. Tid.

1850, S. 1386-1388. Loven i dens endelige Form i Depart.

j
Tid. 1851, S. 5-7. — Original-Aftryk hos Schultz, 4 Sider i

4*°. Algreen-Ussings Samling af Love og Anordninger m. v.

vedkommende Danmark, 1851, S. 9—11.

1*



4 Capitelstaxt for Nordbr-Amtbt.

i 85*. Capitelstaxt for Hunavatns og Skagafjords
l^J^ Sysseler i Norder-Amtet, fra Medio Mai 1851 til

samme Tid 1852. Fridriksgafa den 16. Januar

1851. — Islandsk: Original-Gjenpart trykt som Schema

paa et Halvark i Folio, og ved Udfærdigelsen udfyldt med

de passende Tal. Jevnf. Sig. Hansen:
<t
Um verblagsskrår" i

uSkyrslur um landshagi å Islandi" I. 2, 234 ff.

Ver&lagsskrå, sem gildir i Hiinavatns s^slu og

{ Skagafjaroar syslu fra mi&ju Mai måna&ar 1851 til

jafnlengdar 1852.

A. Fri&ur peningur.

lagt i 1 hundrab:
1. 1 k^r i fardogum, ekki yngri

én jbrévetur og ekki eldri en

8 vetra, sem beri fra mibjum
Oktober til Novbr. loka . .

2. 6 ær, ekki yngri en tvæ-
vetrar og ekki eldri en 6

vetra, lobnar og lembdar i

fardogum 1851 ... hver å
3. 6 sau&ir å hausti, frévetrir eba

4 vetra eoa 5 vetra, hver å
4. 8 sau&ir å hausti tvævetrir

hver å
5. 12 — veturgamlir —
6. 8 ær å hausti geldar —
7. 10 do. — mylkar —
8. 1 åburoarhestur i fardSgum,

taminn, ekki yngri en 5 vetra

og ekki eldri en 12 vetra . .

lagt i 90 ålnir:

9. 1 hryssa, jafngomul ....

B. Ull, smjSr og t61g.

lagt i 1 hundrab:
10. 120 % af tm'tri ullu, vel

f>veginni 1 pd. å
11. 120ffiafmisl. do. do. —
12. 120® af surusmjori,

vel verku&u .... —
13. 120?Jaft61g,velbræddri —

Silfur-

mynt
Hundrab

A 1 *

Ahn.

rd. sk. rd.

•

sk. sk
*,

"2,7 42 27 42 22

3 45 y2 20 81 16Yt

4 80 29 I 23

3
2
3
1

52
57
36
83

28
31

27
18

32
12

62

22 y2
25
21

'/2

15

18 20 18 20 14'/*

13 75 18 36 W/i

B

l>

21

17
26
21

24
24

21

17

»>

n

17

16

21
20

24 17
16



Capitelstaxt for Norder-Amtet.

C. T6 vara af ullu.

lagt i 1 hundrab:
14. 30 % hespugaras, og sé 3

eba 4 eba 5 eba 6 hespur i

puncli, haldi hver 1 1 skreppur,

en hverskrp. 44f>ræbi, 1 pd. å
15. 60poreingirnissokka, 1 par å
16. 30 por tvinnabands gjald-

sokka 1 par å
17. i20 por tvfyumlabra

sj6vettinga —
18. 20 eingirnis peisur.. hverå
19. 15 tvinnab. gjaldpeisur —
20. 120 al. gjaldvobar vabmåls,

ålnar breibs .... 1 alin å
21 . 120 al. gjaldvobar einskeptu,

sem er alin eba 5 kv. åbreidd,
1 alin å

D. Fiskur.

lagt i 1 hundrab:
22. 6 vættir af saltfiski 1 vætt å
23. 6 do. af ht>rbum fiski —
24. 6 do. af småfiski . .

—
25. 6 do. af fsu —
26. 6 do. af håkalli hertum —

E. Lysi.

lagt i 1 hundrab

:

27. 1 tunna hvallysis ; 8 pottar å
28. 1 do. håkallslysis —
29. 1 do. sellysis —
30. 1 do. forskalysis —

F. Skinnavara.

lagt i 1 hundrab:
31. 4 fj6rb. nautskinns, 1 fj6rb.å

32. 6 — kyrskinns .
—

33. 6 — hrossskinns —
34. 8 — saubskinns,

af tvævetrum saubum
og eldri —

35. 12fj6rb. saubskinns af

åm og veturg. saubum —
36. 6 fj6rb. selskinns .

—
37. 240 lambskinn^vor-

lamba) einlit .... hvert å
G. ^mislegt.

lagt i 1 hundrab:
38. 6 % af æbarduni, vel hreins-

ubum 1 pd. å

Silfur-

mynt Hundrab A lin.XX11 11 •

rd. sk. rd. sk.

» 27 8 42 7
n
il

1

1

1 1 9

» 25 7 78 6

1) 8V2 ?0 60 8V2
1) 55 11 44 9

fV7 10i \j 4:0 8'/,

n
1/ 34 34

1) 25 Va 31 84 25'h

QO 1 ^ 1 15
QO 99 90 n 16

3 23 19 42 15'/*

3 8'/, 18 15 1 4 Va

3 18 45 15

I) 1 » i

1
1 40 21 9A 17

1 40 21 24 17

1 23
'/
2 18 64 15

4 67 18 76 15
3 54 21 36 17

2 92 17 72 14

2 17• • 17 40 14

1 46 17 72 14
3 15'/2 18 93 15

n 6 15 12

3 i) 18 1 14 '/a

1851.

16. Januar.

') saal. Original-Gjenpartenj re//.: 18 sk.



Capitelstaxt for Norder-Amtkt.

4851.

] 6. Januar.

39. 40 af æbarduni, ohreins-

ubum ....... 1 pd. å

40. 120 S affuglafi&ri. 1 fj6r&. å
41. 480 — af fjallagrSsum

42. 5 åln. 1 dagsverk um hey-
annir

43. — 1 lambsf6bur . . . .

Mebalverb å hverju hundra&i

og hverri alin i nefndum land-

aurum verbur:

Eptir A, eba i fn'bu .......
— B, — i ullu, smjoriogt61g
— C, — i tdvttru af ullu . .

— D, — i fiski

— E, — i lysi

— F, — i skinnavoru....

En mebalverb allra landaura
samantalin og skipt meo 6, syna

:

Mebalverb allra mebalveroa .

Silfur-

mynt
Hundrab Alin

rd. sk. rd. sk. sk.

u 48 20 » 16

2 34 28 24 227-2

))
01 OU A O O 1 1 /

» * lo

1
1 Ol In a

»
D 24 81 l

/s 19 !

/a

» 1 MA 1 K1 O 1

«

1 o

N
1 16 77 13'/»

l)
u 19 1) 15

i 20 37 y2 16 V*

» » 18 14 1
/* 14 V«

i 20 14

f

16

Fribriksgåfu 16. dag Januarman. 1851.

Havstein. Eptir constitution

H, Thorlacius.

16. Januar. Capitelstaxt for Øefjords og begge Thingde

Sysseler i Norder-Amtet, fra Medio Mai 1851 til

samme Tid 1852. Fri3riksgåfa den 16. Januar

1851. — Islandsk: Original-Gjenpart trykt som Schema

paa et Halvark i Folio, og ved Udfærdigelsen udfyldt med

de passende Tal. Jevnf. Sig. Hansen: MUm verblagsskråAr,>

i „Sk^rslur um landshagi å Islandi" I. 2, 234 ff.

Verblagsskrå, sera gildir i Eyjafjaroar syslu og

i Subur- og Norbur-Jnngeyjar syslum frå mibju Mai man,-,

aoar 1851 til jafnlengdar 1852.

A. Nr. 1
1

Silfurmynt.

rd. sk.

26 90

Hundrab

.

rd. sk.

26 90

Alin.

sk.

2i y2

!

) Rubrikkerne ere fuldstændigen anførte i den næst foran

trykte Capitelstaxt for Hunavatns og Skagafjords Sysseler

(ovenfor S. 4—6).



Capitelstaxt for Nordbr-Amtet 7

— 4

— 5

— 6

— 7

— 8

— 9

B. Nr. 10

— 11

— 12

— 13

C. Nr. 14

— 15

— 16

— 17

— 18

— 19

— 20

— 21

D. Nr. 22

— 23

— 24

— 25

— 26

E. Nr. 27

— 28

— 29

— 30

F. Nr. 31

— 32

— 33

— 34

— 35

— 36

— 37

G. Nr. 38

— 39

— 40

— 41

— 42

— 43

Silfurmynt. Hundrab- Alin.

rd. sk. rd. sk. sk.

^lara. looij s 00 /2
0121 45 17

A f\Q 00»0 24 00 1 /22 73

Q CQ 002o OA 2d
O CA OAoO 0424 24
O OO 0/32o *?4o4 Oli/21 72

1 ot; 1 Aly 00 lo

Ol Q 0121 a 17

1 ry 08 lo

OA
» 20 /CD » 20

1 0424 l ry17

OA20 1 lO
i ry 0121 0424 17

» 2o 112 6 l

/2

OO 1 Old ryo72 li

ory 442 7
a

1

1

24 9

11 74 972
ryo 1 1

1

1

0424 9
00 A f\40 i 32
Od 0424 25

Q QA
19 O A84 lo

or? 19 OO 16
01 iy AA90 16

lo 112 I477

/?o 1 K15 O A84 101/
155 72

1 IQ
1

1 ry
17 lo f A14

1 QO OA
i) lo

1 Ofi 1 / OA20 0772 IO73

1 OO 1 Olo 4042 15

4 I872 lo ry 474 101/IS 72

10 1 Olo ryo72 15

O 4 O I A14 00 112

1 ryo 1 A14 44o 111/
i 1 73

1 Ol lu O'x
1 1/1272

9 fM f
/a lo QO 1

lo 1 112

O
>S 0/ 1 *y

17 4042 1 A14

4 O 20 II lo

30 24 24

42 21 1 17

» 78 • 1 W/2

1 25 24

1851.

16. Januar.
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1851. Meoalvero å hverju hundraoi og hverri alin f

TTT^^ nefndum landaurum verbur:
16. Januar.

Eptir A, eoa i fribu 25.11 20

— B, — i ullu, smjbri og télg 21.84 17 1
/«

— G, — i t6voru af ullu . . . 16.94 13Vs

— D, — i fiski 18.67 15

— E, — i lysi 19.23 15V»

— F, — i skinnavoru 15.90V2 13

En mebalverb allra landaura samantalin og skipt

meb 6 syna mebalverb allra mebalverba

[hdr.] 19 Rd. 6P/2 Sk. [og alin] 15Va Sk.

Fribriksgåfu 16. dag Januarmån. 1851.

Havstein. Eptir constitution

H. Thorlacius.

i6. januar. Capitelstaxt for Nordermula og Sondermula

Sysseler i Oster-Amtet, fra Medio Mai 1851 til

samme Tid 1852. Fri5riksgåfa den 16. Januar

1851. — Islandsk: Original-Gjenparf trykt som Schema

paa et Halvark i Folio, og ved Udfærdigelsen udfyldt med

de passende Tal. Jevnf. Sig. Hansen:
<tUm verolagsskrår" i

JSkyrslur um landshagi a Islandi" 1. 2, 234 ff.

Verolagsskrå, sem gildir i Norour-Miila syslu

og i Suour-Miila syslu frå mioju Mai måna&ar 1851 til

jafnlengdar 1852.

Silfurmynt. Hundrao. Alin.

rd. sk. rd. sk. sk.

A. Nr. 66 24 66 20

2 (fard. 1851) 3 90 y, 23 63 19

59 27 66 22

4 . , . . . . 3 64 29 32 23 1

/,

5 . . . . . . 2 43 29 36 23 'A

51 28 24 227a

*) Rubrikkerne ere fuldstændigen anførte i Capitelstaxten for

Hunavatns og Skagafjords Sysseler (ovenfor S. 4—6).
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— 8

— 9

Sr. 10

— 11

— 12 .

— 13

?r. 14

— 15

— 16

— 17

— 18

— 19

— 20

— 21

Nr.22

— 23

— 24

— 25

— 26

Nr. 27

— 28

— 32

— 33

— 34

— 35

— 36

— 37

Nr. 38

— 39

— 40

— 41

— 42

— 43

Silfurmvnt.
w

Hundrafc. Alin.

rd. sk. rd. 6k. sk.

o
£/ 1 X 91Al 1 A14 17

91 Ai /2
91ril 9^7 iy«A/ 72 17

17 23 19Va 18 72

• • • • • » 1

Q

iy 9QAo 79
1 A 1 Qiy

10 9H 16

Ém 1 £ 99AA AR 18

AU OU 16 72

• • • • • * • V •

1 Qiy 1 1
1

1

QA 9 7«

9A i/« Do 6

n 7• fi 72 7
KODO 1

1

1

1

4 y

finBu 1

9

1

A

4o 10

*3A ID 36
9QAy QAOD 9AA4 29

• 1 •

Q Qfiyu 9QAo OU 19

O
• ••••• o 00 9QAo 1 filo 18 72 .

Q O /'i
1 ttlo RIOl 15

O Ol (2
1 ^ID 91Al 12

1 Q9oA 9nAU n 16

1 3A 90AU aaOU 16'/*

|
• • • • • t 9ft W ftAO /2

IQiy 4o /2 1572
I Avl p 1 Q 1Q1 Liy /a H72
A 17 1 a AKOo 137»
Q ^1 */«Ol /2

91Al 91Al 17

o 43 1 A14 7Q/o 12

57 12 72 10

1 34 16 24 13
O 19 1 a *79

< A 15

Ao 1ID 12

o
• ••••• 7 1 ft 4A 15

»

25

1

39

1

12

n

31 '/a

48 24 19

95 1 19

5 !

/a i » 20

1854.

16. Januar.

Mefealverb å hverju hundrafei og hverri alin (

nefndum landaurum ver&ur:
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4851. IjIHII A 2,1.39

IA. Januar.
—

"

B,
fil 44 ' 1— i ullu, smjon og toig . . 21.69 17V«

T c, — i tovoru af ullu . • . . . 19. 1 15

rv — i fiski
,
20.13 1

/* 16

— i lysi 19.55 15V»

16.48 13

En meoalvero allra landaura saraantalin og skipt

me& 6 syna rae&alverb allra mebalverba

[hdr.] 20 Rd. 37 Va Sk. [og alin] 16V» Sk.

Fribriksgåfu 16. dag Januarm. 1851.

Havstein. Eptir constitution

H. Thorlacius.

i

is. januar. Indenrigsministeriets Skrivelse til Stiftamt-

manden over Island, angaaende Forsog paa at

indffire Tilberedning af Kelp (Tangaske) paa Is-

land. Khavn den 18. Januar 1851. — isi. Copieb.

1851, Nr. 14.

Ved i hoslagte tvende Gjenparter at tilstille Hr. Stift-

amtmanden deels et fra KjGbmand Siemsen hertil ind-

givet Andragende om, al der maatte tiJstaaes ham en

Sum af indtil 500 Rbd. for at engagere en Shetlænder

til at lære Islænderne Kelpfabrikationen, deels Mini-

steriets Svarskrivelse til ham afD. D., skulde jeg tjenstl.

udbede mig Deres Yttringer behageligen meddelte, om

der maatte være Anledning til at bevirke Andrageren

nogen Understøttelse i den omhandlede Anledning, eller

om det muligen maatte være at foretrække, at lade

Landvæsenselev Gudmund (Olafsson) Stephensen, der

sandsynligviis reiser til Island i næstkommende Som-

mer, lægge Veien over Shetlandsøerne for at lære

Kelpfabrikationen saaledes at kjende, at han kan med-

dele sine Landsmænd den fornodne Underviisning i

samme.



Indenrm. Skriv. ang. Kelpbrænding. 1

1

Med Hensyn hertil forventer man at modtage Hr. 4851.

Stiftamtmandens Svar med den forste faldende Skibs- TTT^*"'
18. Januar.

Ieilighed. — Indenrigsministeriet den 18. Januar 1851.

Indenrigsministeriets Skrivelse til Kjobmand is. Januar.

C. F. Siemsen i Reykjavik, ang. Udforsel af Heste

fra Island til Udlandet. Khavn den 18. Januar

1851. — Isl. Copieb. 1851, Nr. 15.

Til Svar paa Deres under 28. Novbr. f. A. hertil

indgivne Andragende om, at det maalte blive tilladt

fremmede Nationers Skibe at indkjobe for Penge Heste

i Island og at udfore samme uden videre Afgift end

Pasgebyr og den sædvanlige 14 Marks Afgift, der for-

mentligen vilde være at erlægge ved Skibets Ankomst

i Island, undlader Ministeriel ikke at meddele Dem,

at naar nærmere Andragende indkommer, med bestemt

Opgivende af Skibets Navn og Nationalitet, hvem det

tilhorer og af dets Drægtighed, beregnet efter danske

Gommercelæster, samt af hvem det fo'res, fra hvilket

Sted det skal afgaae og hvilken Havn det forst vil an-

lobe m. m., vil nærmere Resolution derpaa kunne

ventes meddeelt. — Indenrigsministeriet den 18. Ja-

nuar 1851.

Indenrigsministeriets Skrivelse til Kjobmand is. Januar.

C. F. Siemsen, ang. Tilladelse til Befragtning af

fremmede Skibe til Island. Khavn den 18. Januar

1851. — Isl. Copieb. 1851, Nr. 16.

Foranlediget af Deres under 28. Novbr. sidsti. ind-

givne Andragende, om at maatte til næste Sommer fragte

et Par fremmede Skibe med Trælast fra Norge til Island,

og dermed atter at udskibe for egen Regning islandske

Produkter, uden anden Afgifts Erlæggelse end Pasgebyr og

U Marks Afgiften, undlader jeg ikke at meddele Dem til

Efterretning, at ligesom i sidstafvigte Aar Grosserer og
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1851. Bankdirecleur H. P. Hansen her af Staden blev med-

l^TTanuaT
^ee ' 1 tilladelse ^ at fra§le et i Mandal i Norge hjemme-

hørende Skib med Tommerladning til Island, uden at

erlægge den ved For. 11. Septbr. 1816 paabudne Af-

gift, men imod al svare den i Plak. 28. Decbr. 1836

bestemte 14 Marks Afgift, hvis Varer maatte blive ud-

førte med Skibet direkte fra Island til fremmede Steder,

saaledes vil De kunne vente paa nærmere Andragende

at erholde en lignende Tilladelse til at fragte norske

Skibe med Tommerladning til Island meddeelt, naar

De nærmere opgiver Skibets Navn og Hjemsted, dels

Drægtighed beregnet efter danske Commercelæster,

hvem del tilhorer og af hvem det fores, saml fra hvilket

Sled i Norge det skal afgaae og til hvilken Havn i Is-

land del maatte være bestemt. — Indenrigsministeriel

den 18. Januar 1851.

27. Januar. Indenrigsministeriets Skrivelse til Stiftamt-

manden over Island, ang. Fordelingen af Omkost-

ningerne ved Embedsmænds Reiser. Khavn den

27. Januar 1851. — Isl. Copieb. 1851, Nr. 33.

Ved at meddele Beretning om de af Hr. Stiftamt-

manden i afvigte Aar foretagne Embedsreiser i Sonder-

Amtet, har De i behagelig Skrivelse af \. Septbr. f. A.

tillige indberettet, at De til Bestridelsen af de ved be-

meldte Reise foranledigede Omkostninger har ladet Dem

udbetale af Amtsrepartilionsfonden 102 Rbd. 32 Sk.

og af Jordebogskassen 58 Rbd.

At Mini5teriet Intet finder at erindre imod den

forslnævnte Sums Udbetaling, det meddeles Dem her-

ved lil behagelig Efterretning. Hvad derimod den oven-

nævnte, af Jordebogskassen udredede, Sum af 58 Rbd.

angaaer, da er man bleven opmærksom paa, al der-

iblandt findes anfort et Belob af 16 Rbd. for Færger,

samt til extraordinaire Folgemænd over Elve og Fjelde.

Skjbndt det nu vistnok havde været mere stemmende

med Ministeriets Skrivelse af 21. Septbr. 1849, at Om-
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kostningerne til de extraordinaire Folgemænd vare blevne 1851.

afholdte af Amtsrepartitionsfonden. vil Ministeriet dog, ^j^^T
da der under nysnævnte Sum tillige er indbefattet Færge-

Ion, og da denne Udgift, som bestaaende i Douceurer

til Færgemænd (da Stiftamtmanden har fri Overfart), vil

kunne afholdes af Jordebogskassen, samt da Intet nær-

mere er opgivet om, i hvilken Anledning extraordinaire

Folgemænd have været fornbdne. Intet have imod, at

Regningens Udbetaling for denne Gang maa passere,

og er Landfogden i Overeensstemmelse hermed beor-

dret til at fore Belobet til formelig Udgift i Jordebogs-

kasse-Regnskabet, men man har dog ikke villet undlade

med Hensyn til Fremtiden tjenstl. at henlede Hr. Stift-

amtmandens Opmærksomhed paa den i forberorte Skri-

velse af SM.Septbr. 1849 indeholdte Bestemmelser, der

saaledes ventes lagte til Grund ved den fremtidige

Fordeling af de her omhandlede Omkostninger. — Inden-

rigsministeriet den 27. Januar 1851. -

Capitelstaxt for Reykjavik By med flere si. Januar.

Sysseler i Sonder-Amtet, fra Medio Mai 1851 til

samme Tid 1852. Islands Stiftamtshus og Laug-

arnes den 31. Januar 1851. — islandsk: Originai-

Gjenpart trykt som Schema, 2 Bl. i 4t0
. Tallene skrevne ind

ved Udfærdigelsen. Jevnf. Sig. Hansen: uUra verolagsskrår"

i „Skyrslur um landshagi å Islandi" I. 2, 234 ff.

Verblagsskra, sem gildirf Reykjavfkur bæ, GuII-

bringu og Kjosar, Borgarfjarbar, Arness, Rångårvalla og

Vestmannaeyja syslum, fra micju Mai manabar 18.51 lil

sama tima 1852.

A. Fribur peningur.

1. Kyr, 3 til 8 vetra, sem beri fra

mibjum Oktober til Nov. loka, sé

i fardcJgum hver å
2. Ær, 2 til 6 vetra, lobin og lembd

i fardBgum hver å

Silfur-

verb

er f>a

hundrab
a lands-

visu

er [>å

1 al.

rbd. rbsk. rbd. rbsk. rbsk.

22 93 22 93 18 »/s

2 91 17 66 14 'A
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4851.

31. Januar.
Silfur-

verb

er [>å

hundrat)

å lands-

visu

er
J)å

1 alin

3. Saubur, 3 til 5 vetra, å hausti

hver å
4. — tvævetra, å hausti —
5. — veturgamall, do. —
6. Ær, geld, do. —
7. — mylk, do. —
8. Åburoarhestur, taminn, 5 til 12

vetra, i fardSgum .... hver å
9. Hryssa, jafngtJmul .... —

B. Ull, smjtfr og 1 61g.

10. Ull, hvit og vel [>vegin, pdib å
11. — mislit do. —
12. Smjor, vel verkab .... —
13. T61g, vel brædd —

•

C. T6vara af ullu.

14. Hespugarn, 3 til 6hespur ipundi,

haldi hver hespa 1 i skreppur, og
hver skreppa 44 f>ræbi . . pd. a

15. Eingirnis sokkar . . . parib å
16. Tvibands gjaldsokkar

17. SjovetHngar
18. Eingirnis peisa .... hver å
19. Tvibands gjaldpeisa.

20. Gjaldvobar vabmål, ålnar breitt,

1 alin a
21. Gjaldvobar einskepta, 1 al. til 5

kvart, bretø

D. Fiskur.

22. Saltabur fiskur, vel verkabur,

vættin å
23. Harbur fiskur, vel verkabur,

vættin å
24. pyrskh'ngur, vel verkabur, —
25. Håkall, hertur, do. —
26. Isa, hert, vel verkub, • •

—
E. Lysi.

27. Hvals lysi Spottarå
28. Håkails lysi -
29. Sels lysi —
30. porska lysi —

F. Skinnavara.
31. Naut-skinn lOpd.å
32. Kyrskinn —
33. Hross-skinn —

rbd. rbsk. rbd. rbsk. rbsk.

4 35 26 18 21

3 14 25 16 20 »A
2 21 26 60 21 y4

2 86 23 16 18'A
1 94 1) n

14 2 14 2 li'A
9 15 12 20 9 3

/4

n 20 25 I 20
| 17 21 24 17
» 18 22 48 18

17 21 24 17

» 30 )) u »

*) 21 13 19 in ia.

i) 31 I) u

» 5V2 10 30 8'/,

64 i)
1/ »

1 11 » n

I) 36 1 1

U 27 i »

3 46 20 84 163
/4

3 n 18 66 15

2 95 17 90 1474
3 8 18 48 14 3A
2 70 16 36 13

1 15 17 33 14

1 37 20 75 163A
1 32 20 * 16
1 25 18 87 15

4 68 18 80 15

3 70 22 36 18
3 5 18 30 143A

%
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I:

34. Saubskinn, aftvævetrum og eldri,

lOpd. å
35. — af veturgBmlum o£

åm 10 pd. a
36. Selskinn —
37. Lambskinn (vorlamba), einlit,

hvert a

G. "tfmislegt.

38. Æbardun, vel hreinsaour, pd. å
39. — 6hreinsaour —
40. Fuglafiour 10 pd. å

41. FjallagrSs —
42. Dagsverk, um heyannir . . . .

43. Lambsf6our

Mebalverb å hverju hundrabi

og hverri alin f fyrtdldum landaurum
verour

:

Eptir A, eba i fribu . . .

— B, — i ullu, smjbri og t61g

— C, — i t6vdru af ullu . . .

— D, — i fiski

— E, — i lysi

— F, — i skinnavSru

En mebalverb allra landaura
samantalin og skipt me6 6, synir

ab al mebalverb allra mebal-
verba ,

Silfur-

verbj

er fa
hundrab
å lands-

visu

er få
1 alin

rbd. rbsk. rbd. rbsk. rbsk.

2 40 19 32 15 l
/2
§

1 64 20 u 16

2 92 17 72 14V4

1 6 15 » 12

2 93 D

1 42 i) 1

2 34 1 n »

1 7 | *>

1) 70 n w

)) 91 n )> 1

21 » 163
/4

22 48 18

11 69 9 1

,

18 45 143A
19 25 15 1

/.
#

18 77 15

18
I
60 15

1851.

{>egar meta skal fyrtalda landaura til hundrabs, verbur:

Eptir A: hver kyr snemmbær å vib hundrab;

eins 6 ær, lobnar og lembdar, i fardbgum;

li'ka 6 saubir J)révetrir og eldri;

eba 8 saubir tvævetrir,

eba 12 veturgamlir,

eba 8 ær geldar, å hausti;

eins åburbarhestur 5 til 12 vetra, f fardogum;

en hryssa, åsama aldri, 90 alnir, eba aA hdr.,

svo lVs verbs hennar er å vib hundrab.

Eptir B. gjbra 12 fjérbiingar af ullu, smjori eba lélg,

hundrab.
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31. Januar.
D.

— E. —
— F. —

1851. Eptir G. gjora 60 pbr eingirnissokka, eoa 180 por sj6-

vetlfnga, hundrao.

6 vættir af sérhverri fiskitegund [>ar

tilnefndri, hundrao.

1 tunna, eoa 120 poltar lysis, hdr.

4 fj6roungar nautskinns, hundrao;

eins 6 fj6roungar af kyr-, hross- og

sel-skinni; en 8 fjéroungar sauoskinns

og 12 fjéroungar ærskinns; svo dg 240

lambskinn.

Islands stiptamlshusi og Laugarnesi, 31. Januar 1851.

J. D. Trampe. H. G. Thordersen.

si. januar. Capitelstaxt for Vester- og Oster-Skaptafells

Syssel i Sonder - Amtet, fra Medio Mai 1851 til

samme Tid 1852. Islands Stiftamtshus og Laug-

ames den 31. Januar 1851. — Islandsk: Original-

Gjenpart trykt som Schema, 2 Bl. i 4to
. Tallene skrevne ind

ved Udfærdigelsen. Jevnf. Sig. Hansen: „Um verolagsskrår"

i „Skyrslur um landshagi å Islandi" I. 2, 234 ff.

Verolagsskrå, sem gildir i Vestur- og Austur-

Skaptafells syslu, fra mioju Mai månaoar 1851 til sama

tirna 1852.

A. Friour peningur.

1 . Kyr, 3 til 8 vetra, sem beri fra

miojum Oktober til Nov. loka^

sé i fardOgum hver a
2. Ær, 2 til 6 vetra, looin og lembd

i fardtJgum ....... hver å
3. Sauour, 3 til 5 vetra å hausti —
4. — tvævetra, do. —
5. — veturgamall, do. —
6. Ær, geld, do. —
7. — mylk, do —
8. Aburoarhestur, taminn, 5 til 12

vetra, i fardSgum . . . hver å
9. Hryssa, jafngOmul ... —

Silfur-

vero

er [>å

hundrao
å lands-

V1SU

er pa
1 alin

rbd.

21

2
3
2
1

2
1

13

10

rbsk.

8y2

85
55
65

80V2

46V2

857*

88
25

rbd.

21

17

21

21

22
19

13
13

rbsk.

872

30
42
40
6
84

88
65

rbsk.

163
/4

133
/4

17 y4
1774
173/4
16

11
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B. Ull, smjcJr og t61g.

10. Ull, hvit og vel j>vegin, pdio å
11. — mislit —
12. Smjor, vel verkao .... —
13. T61g, vel brædd .... —

C. T6vara af ullu.

U. Hespugarn, 3 til 6 hespur i pundi,

haldi hver hespa 1 1 skreppur, og
hver skreppa 44 fræbi . • pd- a

15. Eingirnis sokkar .... parib å
16. Tvi'bands gjaldsokkar .

—
17. Sjdvetlingar —
18. Eingirnis peisa hver å
19. Tvibands gjaldpeisa . .

—
20. Gjaldvooar vabmål, ålnar breitt,

n 1 al. å
21. Gjaldvooar einskepta, 1 al. til

5 kvart, breib

D. Fiskur.
22. Saltabur fiskur, vel verk., vætt. å
23. Harbur fiskur, do. —
24. fyrskh'ngur, do. —
25. Hak all, hertur, do. —
26- Isa hert do. —

E. Lvsi.
27. Hvals lysi 8 pottar å

Håkalls lysi -
~9

- Sels lysi —
I>orska lysi —

F. Skinnavara.
jjl- Nautskinn 10 pd. å& Kyrskinn -

Hrossskinn —
4

* Saubskinn, af tvævetrum og
eldri ... 10 pd. å

* — af veturgomlum og

Q åm . . . 10 pd. a
^- Selskinn -
6é Lambskinn (vorlamba), einlit,

hvert å

G. *£mislegt.
38. Ædardiin, vel hreinsabur, pd. å

A
' ^ ~~ 6hreinsabur, .

—
40

- Fuglafibur 10 pd. å

Silfur-

verb

er £å
hundrab
å lands-

er J)å
l alin

visu

rbd. I rbsk.

16 l

/4

14' i

i5y2

14 1
4

24
5
64
68

36

26 y2

rbd.

20
17

19
17

rbsk.

30
78
36
78

3 |ir/2

48

1

1

16
8

93

3 95
3 3
2 26

2 58 '/a

1 136 y2

2 I-26
1

2

2 V 2

1

2 I

9
1)

U

i

18
»

15

17

16
14

15

18

13

20

16
13

12

36

I)

69

48
24
51

92
18

60

84

54
63

48

2
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31. Januar.

41. Fjallagrbs 10 pd. å
42. Bagsverk, um heyannir . . . .

43. Lambsf'6bur

Mebalverb å hverju hundrabi
og hverri alin i fyrtoldum landaurum
verbur

:

Eptir A, eba i friou

— B, — i ullu, smjbri og tolg

— C, — i t6voru af ullu ....
— D, — i fiski

— E, — i lysi

— F, — i skinnavbru

En mebalverb allra landaura
samantalin og skipt meb 6, synir

hbfuftm ebal verb allra inebal-
ver&a

Silfur-

verb

er f)å

hundrab
å lands-

vi'su

er f)å
1 alin

rbd. rbsk. rbd.

63
78 72

18
18

9
16

16
15

15

rbsk.

81 1

a

79
' a

36

82V2

9
87

rbsk.

i)

15
15

7 1

2

13 1

2

13
123

4

94" 2 123
*

£egar meta skal fyrtalda landaura til hundrabs, verbur:

Eptir A: hver kyr snemmbær å vib hundrab;

eins ær lobnar og lembdar, i fardogum;
lika (5 sauoir J>révetrir og eldri;

eba 8 saubir tvævetrir,

eba 12 veturgamlir,

eoa 8 ær geldar, å hausti;

eins åburbarhestur, 5 til 12 vetra, i fardogum;

en hryssa, a sama aldri, 90 ålnir, eoa aU hdr.,

svo IVa verbs hennar er a vio hundrao.

Eptir B. gjora 12 fjéroiingar af ullu, smjbri eoa tdlg,

hundrao.

60 pbr eingirnissokka, eoa 180 pbr sj6-

vetlinga, hundrab.

6 vættir af sérhverri fiskitegund, }>ar

tilnefndri, hundrab.

1 tunna, eba 120 poltar lysis, hundrab.

4 fjorbungar nautskinns hundrao;

eins 6 fjérbdngar af kyr-, hross- og

sel-skinni; en 8 fjérbungar saubskinns

og 12 fjérbungar ærskinns; svo og 240

lambskinn.

Islands stiptamtshusi og Laugarnesi, 31. Januar 1851.

J. D. Trampe. H. G. Thordersen.

C. —

D.

E.

F.

i
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Kongelig Resolution ang. Understflttelse for en * 851 -

ung Mand fra Island til at erholde Underviisning i 4. Febr.

Tegning. Christiansborg Slot den 4. Febr. 1851 .
—

Isl. Depart. Forest. og Resol. Prot. 1851, Nr. 1. — I Fore-

stilling 28. Januar bemærker Indenrigsministeren (Rosenbm),

at Sigurour Guomundsson af Skagafjords Syssel har allerede

fra Barndommen af viist usædvanlige Anlæg og Lyst til Teg-

ning, at han som Dreng tegnede efter alle de Figurer, han

kunde overkomme, deriblandt de i Kirken paa Holum opbe-

varede ældre Portraiterj ligeledes havde han tegnet Natur-

gjenstande og Portraiter af levende Personer saaledes, at de

vare let kjendelige, og et i en i Skagafjorden forekommende

blod Steenart udskaaret Portrait af en nulevende Person var

anseet for meget lignende. Efter Fleres Opmuntring reiste han

til Kjbbenhavn i Efteraaret 1849, og erholdt fri Underviisning

hos Professor Jerichau, senere i Tegning hos Professor Hetsch

og Tegnelærer Helsted. Kort efter havde han erholdt Adgang

til Kunstakademiets Elementairskole, og havde der gjort Frem-

gang, samt var paa det Indstændigste anbefalet af Professor

Hetsch og Tegnelærer Helsted, saavel paa Grund af naturlige

Anlæg, som for Flid og Udholdenhed.

Indenrigsministeriet mener, at Anvendelse af den islandske

Understøttelsesfond til Hjælp for det unge lovende Talent aikke

kan ansees stridende imod dens Oiemed, som er at fremme

forskjellige for Island nyttige Forrnaal", og indstiller derfor:

Hat der af Renterne af den ved allerh. Resolu-

tion af 25. Juli 1844 oprettede Understøttelsesfond

for Island maa for indeværende Aar allern. skænkes

indbemeldte Sigurbur Gubmundsson fra Island en

Gratification af 100 Rbd."

[Kongelig Resolution]

:

Indstillingen bifaldes. — Christiansborg Slot den

4. Februar 1851.

Kongelig Resolution ang. Understottelse for 4. Febr.

en Landvæsens-Elev fra Island. Christiansborg

Slot den 4. Februar 1851. — Isl. Depart. Forestill,

og Resol. Prot. 1851, Nr. 2. — I allerund. Forestilling 28.

Januar fra Indenrigsministeren (Rosenoru) bemærkes, at ls-

2*



20 Kgl. Resol. ang. en Landvæsens-Elev,

4851. lænderen J6n Håkonarson Espolin, der iEfteraaret 1847 ankom
—-^«*—

- til KjSbenhavn for at sc5ge Uddannelse i de forskjellige til Land-
.
Febr. væsenet horende Gjenstande, havde for hvert af Aarene 1849 og

1850 erholdt 300 Rbd. som kongelig Understottelse, ogsbgte nu en

lignende for dette Aar, i hvilket han ventede at kunne afslutte

sine Studier og praktiske Ovelser, for i næste Sommer at vende

tilbage til Island. Da der nu kun var Tale om Understottelse

til Ophold i Kjebenhavn for "Vinteren, samt til hans Equipering

og Anskaffelsen af de mest fornb'dne Redskaber m. v. , ind-

stilles :

<t
at der i indberaeldte Oiemed maa allern. be-

vilges Landvæsens-Elev Jon H. Espolin fra Island en

Hjælp af 200 Rbd. af Renterne af den ved allerb.

Resolution af 25. Juli 4 844 oprettede Understøttelses-

fond for Island".

[Kongelig Resolution]

:

Indstillingen bifaldes. — Christiansborg Slot den

4. Februar 1851.

7. Febr. Lov om den jydske Toldgrændses Ophævelse,

Consumtionens Ophor m. v. Christiansborg Slot

den 7. Februar 1851. — Denne Lov, hvis fuldstæn-

dige Titel er:
t<
Lov om den jydske Toldgrændses Ophævelse,

Brændeviinsbeskatningens Forandring og Consumtionens Ophor

udenfor samt Omordning i Kjbbenhavn", er udkommen igjen-

nem Finantsministeriet (Bang), men ikke sendt til Island eller

anfort som der publiceret. — Original-Aftryk hos Schultz, 24

Sider i 4<°. Depart. Tid. 1851, S. 161—177. Algreen-Ussings

Samling af Love og Anordninger m. v., Danmark vedkom-

mende, 1851, S. 30- 50. — Uddrag.

Vi Frederik den Syvende <fec. G. V.: Rigsdagen

har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet fbl-

gende Lov:

%

Almindelige Anmærkninger.

... 3. Den islandske, grbnlandske og færbiske

Varer hidtil indrommede Consumtionsfrihed vedbliver

indtil videre



Lov om Told og Consumtion, m. v. 21

§ 7. ... Ved Udforselen af Brændeviin, ogsaa

som Skibsprovision, fra Kjobenhavn eller andet

Toldsted til fremmede og toldfrie Steder,

godlgjores 2 Rbsk. pr. Pot af 4 Graders Styrke, med
Tillæg af */8 Rbsk. pr. Pot for hver 3

/4 Grad hoiere

Styrke. —
For Brændeviin under 4 Graders Styrke gives

ingen Godtajbrelse.

For Aqvavit med Tilsætning af Sukker og deslige

samt Liqueur godtgjores 4Vs Rbsk. pr. Pot.

Godtgjorelsens samlede Belob efter denne Para-

graph maa idetmindste udgjbre 1 Rbd. — Udtællingen

skeer ved det Toldsted, hvorfra Udfbrselen finder Sted,

under Iagttagelse af efterstaaende § 41.

§ 41. Naar Consumtions- eller Brændeviinsafgifts-

Godtgjorelse begjæres efter § 7, skal den, som ud-

forer Varerne, derpaa gjore Angivelse, hvori de med

Tal og Bogstaver nævnes, ved Slags og Mængde, i

Stykketal, Vægt eller Maal, samt Brændeviin tillige ved

Gradestyrke.

Ved sbværls Udforsel afgives Godtgjorelsesangivel-

sen særligt til Protokollation i Regnskabet paa Udfbrsels-

stedet, foruden den i Toldanordningerne foreskrevne

specielle Indladningsangivelse, men folger med denne

til Toldopsynets Undersogelse og Attestation.

§ 46. Urigtig Angivelse til Consumtions -Godt-

gjorelse (§§ 7 og 41), til Tab for Statskassen, straffes

med Gonfiskation af de manglende Varers Værdi.

§ 47. For Straffen efter foregaaende § . . . skal

Told- og Gonsumtionsvæsenet være berettiget til at

holde sig til Transportmidlerne, hvad enten disse til-

hore Udstederen af den urigtige Angivelse, eller ikke.

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette. —
Givet paa Vort Slot Christiansborg den 7. Februar 1851.
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18^- Indenrigsministeriets Skrivelse til Finants-
jFebr.

ministeriet, ang. den islandske Postbestyrelses

Overgang til det almindelige Postvæsen. Khavn

den 8. Februar 1851. — Isi. Copiebog issi, Nr. 48.

Finantsministeriet har i behagelig Skrivelse af 24.

Septbr. f. A. begjært dette Ministerii Yttringer med

Hensyn til, om det ikke maatte ansees hensigtsmæssigt,

at Brevforsendelser til Island, Færderne og Grbnland

blev, ligesom for de dvrige Dele af Staten, for Frem-

tiden besorget ved Postvæsenet.

Efter i denne Anledning at have for Grdnlands og

Færoernes Vedkommende indhentet den i Gjenpart ved-

lagte Erklæring fra den administrerende Direction for

den grbnlandske og færbiske Handel, skulde jeg ikke

undlade tjenstl. at meddele, at dette Ministerium aldeles

Intet kan have imod, at et saadant Arrangement træffes

i Henseende til Brevforsendelsen til nysnævnte Bilande,

i hvilken Henseende det derfor overlades til velbe-

meldle Finantsministerium at foranstalte det videre For-

nodne, hvorhos jeg dog skulde tillade mig at gjbre

opmærksom paa, at da det neppe kan forudsættes, at

Postvæsenets Personale har den nddvendige Lokalkjend-

skab paa Island, turde det, til Forebyggelse af at Brevene

afsendes til et urigtigt Sted, hvilket paa Grund af den

nuværende mangelfulde Postgang i Landet let kunde

have ubehagelige Fblger, formentligen være rettest, at

en Islænder blev af Postvæsenet antagen til atbesbrge

den islandske Postexpedition.

Da fornævnte Bilande ibvrigt ere undtagne fra de

Begler, der indeholdes i det Bigsdagen forelagte Lov-

udkast om Postforsendelse, vil det være nbdvendigt,

herom at give særegne Bestemmelser ; hvorvidt Saadant

imidlertid vil kunne skee uden ved Lov, maa Ministeriet

* henstille, idet jeg i saa Henseende skulde tillade mig

at henlede Finansministeriets Opmærksomhed paa, at
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ligesom det af Handelsdirectionens Erklæring sees, at 1851.

der hidtil ikke er erlagt nogen Porto af de Breve, der 8. Febr.

ere sendte til og fra Grouland og Færoerne, saaledes

har det Samme ogsaa været Tilfældet med Brevene til

og fra Island, idet disse stedse ere blevne befordrede

uden Betaling, saavel med de private Handelsskibe som

med det islandske Postskib, der gaaer herfra hvert

Aars i. Oktober og tilbage fra Island den næstpaa-

fblgende 6. Marts. lovrigt maa Ministeriet ganske over-

lade til Finantsministeriet at bestemme den Porto, der

maatle blive at fordre for Postsagernes Forsendelse,

hvilken dog formentligen burde ansættes saa lavt som

Saalænge ingen Poslcontoirer ere oprettede paa

Bestemmelsesstederne, ville Brevene vel kunne afleveres

i Gronland til vedkommende Colonibestyrer og paa Fær-

oerne hos Handelsforvalteren, hvorved dog er at be-

mærke, at hans Post, paa Grund af Handelens fore-

staaende Frigivelse, ikke kan antages at ville blive af

lang Varighed. Hvad Island angaaer, da haves der ikke

saadanne offentlige Betjente i alle Handelssteder, og

det turde derfor være rettest, at lade Skipperen af-

levere Brevene til den, der paategner Skibspapirerne,

1 hvilken Henseende det Fornddne herfra skal blive

foranstaltet, saasnart Ministeriet har modtaget Finans-

ministeriets nærmere Yttringer om Sagens Ordning i

1 det Hele.

Hvad Afsendelsen af Breve fra de nævnte Bilande

angaaer, da vil det vel med Hensyn til Gronland og

Færoerne kunne paalægges Skipperne for deres Afreise

derfra at melde sig hos Colonibestyreren og Handels-

forvalteren for at modtage Posten. I Island haves der-

imod, saalænge ikke ordentlige Postcontoirer i de for-

skjellige Handelssteder ere opretlede, ikke noget saa-

dant bestemt Sted, hvor Brevene kunne indleveres til

Forsendelse, og vil, som Fdlge heraf, formentligen indtil

videre i Henseende til Brevforsendelsen derfra være at
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•

forholde paa samme Maade som hidtil, saa at Øvrig-

heden, ifølge For. 4 3. Juni 1787 § 24, maa fremdeles

kunne paalægge Skipperne at befordre Embedsbrevene

til Bestemmelsesstedet, og det vil da formentligen heller

ikke kunne forbydes Indbyggerne ligesom hidtil at be-

nytte de private Skibslejligheder til at forsende deres

Breve uden Postvæsenets Mellemkomst. lovrigt und-

lader jeg ikke at tilfoie, at Ministeriet er sindet at ind-

lede Brevvexling med Autoriteterne i Island angaaende

Postvæsenets bedre Indretning i selve Landet, Postfor-

bindelsen mellem Island og Danmark, Oprettelsen af

Postcontoirer i nogle af de storre Handelssteder, m. v.

Slutteligen skulde jeg tjenstligst henstille til velbe-

meldte Finantsministerium, om det ikke maatte være

mest principmæssigt, at Samme ogsaa for Fremtiden

overtager Expeditionen af det islandske Postskib, idet

jeg i denne Henseende tilfoier, at den med Grosserer

F. E. Petersen her i Staden for 5 Aar afsluttede Be-

fragtningsconlrakt netop er udløben ved Postskibets

forventende Ankomst hertil i næste Maaned, samt at

der fra bemeldte Grosserer Petersen hertil er indkom-

met et Tilbud om Oprettelsen af en ny Befragtnings-

contrakt paa lignende Vilkaar som tidligere, hvorved

dog er at bemærke, at det i Finantsloven er forudsat,

at Befragtningen vil blive stillet til Licitation i næst-

kommende Sommer. — Indenrigsministeriet den 8. Fe-

bruar 1851.

ii. Febr. Capitelstaxt for Vester-Amtet fra Medio Mai

1851 til samme Tid 1852. Stykkesholm den

11. Februar 1851. — Islandsk: Original- Gjenpart,

trykt som Schema og ved Udfærdigelsen udfyldt med de pas-
j

sende Tal, 2 Blade i 4t0
. Jevnf. Sig. Hansen:

<t
Um verb-

|

lagsskrar" i uSkyrslur um landshagi å Islandi" I. 2, 234 ff. i

Capituls-Taxti fyrir Myra og Hnappadals, Snæfells- I

ness, Dala, Barbastrandar, Isafjarbar og Stranda syslur,
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r r

i Islands vestur-amti, gildandi fra mibju Mai månabar 1851.

1851 til somu tibar 1852. H. Febr

Voru og aura tegundir.

A. Fribur pem'ngur.
1. Kyr, 3 til 8 vetra, sem beri fra

mibjum Oktober til Novbr. loka,

sé i fardogum hver å
2. Ær, 2 til 6 vetra, looin og lembd

i fardtfgum å
3. Saubur, 3 til 5 vetra, å hausti —
4. — tvævetra, do. —
5. — veturgamall, do.
6. Ær, geld do.
7. — mylk do.
8. Pulshestur, taminn, 5 til 12 vetra

i fardogum å
9. Hryssa, jafngomul å

B. Ull, smjor og t61g.

10. UH, hvi't pund. å
1 1 • — mislit —
12. Smjor -
13. T61g —

C. T6vara af ullu.

14. Hespugarn, 3 til6hespur fpundi,
haldi hver hespa 1 1 skreppur, og
hver skreppa 44 [>ræbi, pundib å
Eingirnis sokkar. . . . parib å

16. Tvibands gjaldsokkar . —
17. Sj6vetlmgar —
18. Eingirnis peisa .... hver å
19. Tvibands gjaldpeisa . .

—
20. Gjaldvobar vabmål, ålnar breitt

ein alin a
21. — einskepta, 1 al. til 5

kv. breib ein alin å

D. Fiskur.
22. Saltfiskur vættin å
23. Harbur fiskur —
24. .I>yrsklingur —
25. Isa . . —
26. Håkall, hertur .... - *

E. Lysi.
27. Hvals lysi 8 pottar å
28. Håkalls lysi ... -
29. Sels lysi . . . . . . —
30. porska lysi —

Silfur-

mynt

å lands-

vi'su

hundrab

fiaraf

1 alin

rbd. rbsk. rbd. rbsk.

26 4 26 4

3 36 1

3
i

20 26
5 11 30 66
3 6] 29 8
2 56 31 D

3 43 1

! 27 58
2 27 Va 1 1

15 8 15 8

11 54 1

a 15 402
/3

19 1

a 24 36
I6 1

5 21

» 1

6

3
: 20 90

1 16 20 n

11 41 l) »

15
r\
y 36

1 29 i

» 6 l
/e ii 54

1) 48 B n

1 17

1 •

3 57 21 54
3 35 20 18

3 6 18 36
2 71 16 42
2 77 16 78

1 7S 16 16l

/j

1 362 '

3 20 70
1 31' 3 19 86
1 19 !

/2 16 4'/2

rbsk.

20 5
s

16*5

24 1

a

23 1
4

24 4
5

22

12
12 1

3

19V2

16 1

5

16 3
i

16

7 l

J%

9 l

6

17« 4

16 6

14 2
3

13 1
a

13V2

13

163
/s

16
W/i
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1851.

11. Febr.
Voru og aura tegundir.

Silfur-

mynt

å lands-
vfsu

hundrab

fiaraf

1 alin

F. Skinnavara.

31. Naut-skinn 10 pund å
32. Kyrskinn —
33. Hross-skinn —
34. Sauoskinn, af tvævetrumsauoum

og eldri . . 10 pd. å
35. — af veturg. sauoumo^

af åm ..10 pund a
36. Selskinn —
37. Lambskinn (vorlamba), einlit,

l
hvert å

G. "fmislegt.

38. Æbardun, hreinsatur. pundio å
39. — 6hreinsabur. —
40. Fuglafiour lOpundå
41. FjallagrBs —
42. Dagsverk, um heyslåttav rima .

43. Lambsféour

Mebalverb å hverju hundraoi
og hverri alin i fyrtbldum landaurum
verour

:

EptirLitr. A, eoa ifriou
— B, — i ullu, smj(5riogt61g
— C, — i ullar-t6voru . . .

— D, — i fiski

— E, — Uysi
— F, — i skinnavbru ....

En meoalveroa summa allra

landaura, skiptmeo6, synir hbfub-
mebalvero allra meoalverba

|>egar meta skal fyrtajda landaura til hundrabs, verbur:

Eptir Litr. A: 1 hundr. 1 kyr snemmbær, i fardbgum.

— — 6 ær, lobnar og lembdar, i far-

dbgum.

— — 8 saubir J)révetra og eldri, å

hausli.

— — 8 saubir tvævetra å hausti.

— — 12 saubir veturgamlir å hausti.

— — 8 ær geldar å hausti.

rbd. rbsk. rbd. rbsk. rbsk.

4 33 17 36 14

3 54 21 36 17

2 90 17 60 14

2 22 17 80 14Va

1 62 "/s 19 78 15 5
6

3 24 19 48 153
5

» 6 15 D 12

O 88 ya U 1

u 48 » •

2 16 i

1 77 1

D 65 u i

1 18 *

24 38 19Va
21 55 »/a \7 lU
10 45 8 1

3

18 64 4
/s 15

18 68 1

i 15

18 34 4
t 142

/3

18 67 15
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Eptir Litr. A: 1 hundr. 1 pulshestur, 5 til 12vetra, ffar- 185-1.

— 90 åln. 1 hryssa, jafngdmul, i fardogum.
f

—- B: 1 hundr. 12 fjéroungar af ullu, smjori

eoa tolg.

— G: — 60 por eingirnissokka. 180 por

sjéveth'nga.

— D: — 6 vættir af sérhverri J>ar til—

nefndri fiskitegund.

— E: — 1 tunna, e&a 120 pottar lysis.

— F: — 4 fjérbungar af nautsskinni.

— 6 — af kyr-, hross- og

selskinni.

— 8 — sauoskinni.

— 12 — ærskinni.

— 240 lambskinn.

Islands vesturamts contori, Slykkisholim t>ann 11.

Februar 1851.

P. Melsted. E. S. Einarsen.

p. t. constit.

Kongelig Bekjendtgj oreise ang. Inddragelsen af s. Marts.

de af Nationalbanken i Aaret 1834 udstedte Sedler

Paa 50 Rigsbankdaler. Christiansborg Slot den

8. Marts 1851. — Udkommen igjennem Justitsministe-

riet (Bardenfleth) i Henhold til kgl. Bekjendtgj oreise 1. Sep-
tember 1850. Der bestemmes, at.de nævnte Sedler skulle

gjelde som Betalingsmiddel mellem Mand og Mand til 1. April

1851 og ikke længere, men modtages i de offentlige Kasser
^dtil ]. Mai s. A. - Original-Aftryk hos Schultz, 4 Sider i

4to
- Depart. Tid. 1851, S. 318. Algreen-Ussings Samling af

Love og Anordninger m. v., vedkommende Danmark, 1851,
S. 73-74. %-øt

Islandske Departements Skrivelse til Justits- u. Marts,

ministeriets forste Departement, ang. Medicinal-
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i SM- taxten for Island og Færoerne. Khavn den 11.

11. Marts. MartS 1851. — Isl. Copieb. 1851, Nr. 70.

Da den for Danmark udkommende Medicinaltaxt

ifolge det forrige Cancellies Skrivelser af 12. Juli 4845

og 17. Marts 1846 ogsaa er gjeldende for Island og

Færoerne, dog. for Islands Vedkommende, med en

Forhoielse af 10 pCt., skulde man ifolge Ministerens

Resolution tjenstl. have Justitsministerets 1ste Departe-

ment anmodet om. hvercang en nv Taxtbestemmelse

udkommer, derom behageligen at ville meddele under-

tegnede Departement fornoden Underretning, samt til-

stille Departementet det fornødne Antal Exeraplarer til

Uddeling i bemeldte Lande. — Del islandske Departe-

ments Expeditionscontoir den 11. Marts 1851.

il. Marts. Islandske Departements Skrivelse til Stiftamt-

manden og Amtmændene i Island, angaaende Me-

dicinaltaxten. Khavn den 11. Marts 1851. —
I Danmark er Taxtens Forandring ved kongl. Resol. 14. Juli

1850 indfort fra 1. Septbr. 1850, og under denne Resolutions

Titel er Forandringen anmeldt i Ny Tioindi ved Magnus

Gn'msson, 1852 (*70> S. 66. — Isl. Copieb. 1851, Nr. 67-69.

Hoslagt tilstilles Hr. (Tit.) tjenstl. 5 Exemplarer af

den i forrige Aar udkomne Medicinaltaxt til behagelig

Uddeling i (N. N.) Amtet, i Henhold til det forrige Can-

cellies Skrivelse af 12. Juli 1845. — Det islandske De-

partements Expeditionscontoir den 11. Marts 1851.

[Bilag].

Taxt, hvorefter Apothekerne i Danmark skulle fal-

holde de i samme anfdrte Medicamenter fra 1. Septbr.

1 850 * — Original-Aftryk hos Schultz, 36 Sider i 8™.
'

') En paa Titelbladet af Taxtens Original-Aftryk tilfoiet An-

mærkning siger, at dette er et „nyt Aftryk af Taxten fra
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Rbsk. r. S. 1851.

3 3 LL Marts

Acetum concentratum 27

— dilutum 5

— ftubi idæi 5

— saturninum . 6

— scilliticum 5

— vini crudum 2

Acidum benzoicum Gr. 1 — 1 {Z 28

— hydrocyanicum Gtt. 2 — 1/3

— muriaticum concentratum .... 5

— — dilutum 2

— nitricum (tenue purum) .... 18

— — concentratum .... 9

— phosphoricum dilutum 16

— pyrolignosum crudum 3

— — rectificatum ... 5

— succinicum crudum 24

— — depuratum 38

— sulphuricum crudum 1

—- — depuratum .... 9

— — dilutum 3

'— tannicum 9
'— tartaricum . . . . . . . . 12

— — pulveratum ..... 21 3

Aerugo, Viride Aeris 6

— pulverata 18

Aether aceticus 40
"— sulphuricus 7

Agaricus albus 9

' — pulveratus ...... 21

' chirurgorum 10

— — pulveratus .... 22

1844 med Tillæg, i hvilket de Forandringer, som Pharma-
copoea Danica 1850 gjcire nødvendige og saadanne, som
pleie at indføres i de aarlige Taxttillæg, ere optagne".
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4851. Rbsk.r. S

II. Marts. I 3
Aloe lucida 4

— — contusa ........ 7

— — pulverata 10

Alumen crudum 1

— — pulveratum 4

— ustum 6

Ammoniacum 6

— pulveratum 18

Ammonium carbonicum crudum .... 10

— — depuratum ... 19

— — — pulv. . 25

— — pyro-oleosum 3

— muriaticum crudum .... 6

— — " — pulv. . . 15

— — depuratum ... 15 2

— — — pulv. . . 24

— — martiatum 4

Amygdalæ amaræ 4

— — contusæ 6

— dulces 5

— — contusæ 7

Amylum Marantæ 8

— Tritici 4

Aqua Amygdalarum amar. concent. ... 9 2

— — — diluta .... 1

— Galcariæ 1

— Chamomillæ 1

— chlorata 8

—
- Cinnamomi simplex 4

— — vinosa ....... 6

— destillata 1

— Florum Aurantiorum 11

— filtrata \
— Foeniculi 1

— hydrosulphurata 4
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Rbsk.r. S. {SM*
5 3 H* Marts.

Aqua Kreosoti 3 —v-—
— Melissæ 2

— Menthæ crispæ 1

— — piperitæ 2

— mercurialis nigra 2

— Opii 20
•— ophthalmica alba 3

— — mercurialis 6
— Petroselini 2

— phagadænica 1

— Rosarura . . 2

— Sambuci . 1

— saturnina 1

— sclopetaria spirituosa 10

— Tiliæ ........... 2
'— vulneraria Thedenii 5

Argentum foliatum Nr. 1 — 1 fl.

— nitricum crystall. Gr. 1 — 1 /i. ... 45

— fusum Gr. 1 — 1 j$. ... 50
Arsenicum album 2

— pulveratum 3

— — cum fulig. . . 8
Asa foetida 12

~- depurata grosse pulverata . . 18

— pulverata 24 4
Aurum foliatum Nr. 1 — 4 /i.

-— murialicum natronat. Gr. 1 — 1 1 yS.

Axungia Porci lota 6

Baccæ Juniperi 1

— contusæ 3
— Lauri

# 2
'— contusæ 5

^* — pulveratæ 8
Sambuci 3
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i 854. • Rbsk. r. S.

11. Marts. 5 3
— Balsamum Copaivæ . . 12 2

' — Locatelli . . .
10

— Opodeldoc 16

— peruvianum ....... 46 6

— universale . 6 1

— vitæ Hoffmanni 18 3

Baryta muriatica 8

— sulphurica nativa 3

— — — pulverata ... 6

Benzoe 20

— grosse pulverata 24

— pulverata 29

Bismuthum 16
• *

— nitricum præcip. Gr. 2 — 1/3. ... 12

Borax raffinata 8

— pulverata 14 2

Butyrum Majoranæ 18

Gacao 5

— Semina tosta et contusa .... 10

Galcaria chlorata 5 1

— muriatica 11

— viva 2

Gamphora raffinata 12

— — grosse pulverata . . 21

— — pulverata 30

Gantharides 53

— grosse pulveratæ 69

— subtilissime pulveratæ ... 77

Gapita Papaveris albi .' 3

— — — contusa 6

Capsulæ Grotonis Nr. 1 — 3 /i.

Garbo vegetabiiis præparatus 5 1

Cardamomum minus . 31

— - - contusum 38
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Rbsk. r. S. 4854.

3 3 11. Marts.

Cardamomum minus pulveratum .... 46 —

^

Caricæ 2

Caryophylli aromatici 6

— — contusi ... . . . 12

— — pulvera ti 18

Castoreum canadense 55

— — grosse pulveratum 58

— — pulveratum 61

— Moscoviticum 499

— grosse pulveratum ... 537

— pulverat. Gr. 1— 12/3 ... 575
Catechu

. 3

— pulverat 15
Gera alba 12

flava 8

ad labia 24

viridis 8
ceratum e Cera alba 8
— Getacei 15

simplex 5
Cerussa alba 2

~~~~ pulverata 4
Chininum muriaticum Gr. 1 — 4 ji

— sulphuricum Gr. 1 — Z\ [i ... 190
Chloroform

9
Cinnabaris

. . . . # . # # # . 39
"-" præparata . 51

^occionella
7

— pulverata 10

^°locynthides 13
Colophonium

1

pulveratum 4
Conchæ præparatæ 8
Confectio Seminum Cinæ 14

Xv *• 3
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1854. Rbsk. r. S.

11. Marts. 3 3^^^^ Conserva Rosarum 6

Cornu Gervi rasum 2

— — pulveratum 14

Cortex Aurantiorum 2

— — concisus 5

— Cascarillæ 4

V — — contusus 7

— — pulveratus 16

— Cassiæ cinnaraomeæ 8

— — — contusus . 11

— — — pulveratus . . 14

— Chinæ fuscus 20

— — — contusus ..... 26

— — — pulveratus .... 32

— — regius . . 51

— — — . contusus . . . . . 60

— — — pulveratus . , . . 69 9

— — ruber 52

— — — contusus . . . . . 64

— — — pulveratus .... 76

— Ginnamomi acuti 33

— — — contusus .... 49

— — — pulveratus ... 57

— Citri 3

— — concisus . 6

— Mezerei 4

— — concisus 10

— — pulveratus 16

— Quercus 2

— — contusus 5

— — pulveratus 8

— Radicis Granati 8

— — — concisus .... 11

— Salicis 4

— — concisus 7
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Rbsk. r. S. 4851.

3 3 11. Marts.

16

22

24

47

7

13

19

Cuprum aceticum crystallisatum • • • 14

— — — pul veratum 26

— aluminatum • « • • • • 3

— sulphuricum ammoniatum • • • • • • 19

17

— — — tritum . • •
35

2

— — — pulveratum . . 5

Decoctum Corticis Chinæ c Senega • • • 8

— Zittmanni fortius 24 3 — 50 li

— — mitius 24 3 — 29 li

12 2

26 4

— Gitri 11 2

11 2

— Menthæ piperitæ . • • • 18 3

15

15

13 2

8

4

16

12 2

15 2

22

— antaslhmaticum Aaskovi . . 10 2

3*
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Li; Marts. 3 3
'

~"~
Elixir aperitivum Clauderi 14

— aromalico-acidum ....... 14 2

— pectorale 11

Emplastrum adhæsivum album 8

— — anglicum 8 poll. 16 /i

— de Ammoniaco 15

— Gantharidum ordinarium . . . 27

— — perpetuum ... 35

— Cerussæ 8

citrinum 7

— commune 7

— Conii maculati 10

— de Euphorbio 5

— foetidum . 21

— de Galbano crocatum .... 42

— gummosum 14

— Hydra rgyri 15

— Hyoscyami 10

— Manus Dei 11

— Meliloti 11

— Minii camphoratum .... 8

— resolvens ........ 16

— saponatum 11

— stibiatum 40

— sticticum 6

Emulsio ammoniacalis 6

— communis 2

— guajaci 4

Euphorbium 4

— pulveratum 19

Extractum Absinthii 6

— Aconiti 12

— — siccatum 15

— Aloes ' 5

— Belladonnæ 12
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Extractum Belladonnæ siccatum 15
'

— Calami aromatici 13

— Cardui benedicti 10

— Cascarillæ 15

— Centaurii minoris 8

— Chamomillæ 10

— Chelidonii . . , 14

— Ghinæ regiæ aquosum 60

— — — spirituosum 1)9

— Colocynthidum 34

— Conii maculati 12

— — — siccatum 15

— Cubebarum æthereum 52

«— Digitalis purpureæ 16

— — siccatum 19

— Dulcamaræ 9

— Ferri pomati 4

— Filicis Maris æthereum 52

— Foliorum Juglandis 10

— Gentianæ 5

— Graminis 26

— — liquidum 21

— Hyoscyami 29

— siccatum 34

— Lactucæ virosæ 12

— Millefolii 6

— Mezerei 58

— Myrrhæ 34

— Nucum vomicarum 37

— Opii Gr. 1 — ii # 64

— Quassiæ 23

— Ratanhiæ 19

— Rhabarbari 51

— Rhei compositum 36

— Scillæ 10
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11. Marts. • 3 3
1

Extractum Secalis cornuti 29

— Stramonii 19

— — siccatum 23

— Taraxaci . 22

— — liquidum 18

— Trifolii fibrini 7

— Valerianæ 15

Fabæ Pichurim 8

— — pulveratæ 26

Farina Hordei præparata 1 U — 48 ji . 6

Fel Tauri inspissatum 33

Ferrum jodatum saccharatum 7

— limatum 3

— muriaticum oxydatum 76

— pulveratum 25 4

— subcarbonicum . r 5

— — saccharatum 7

— sulphuralum 3

— sulphuricum crystallisatum ... 5

Flavedo corticum Aurantiorum .... 8

— — — concisa . 11

Flores Arnicæ 4

— — concisi 7

— Chamomillæ romanæ ? . . . . 8

— — — concisi ... 11

— — vulgaris 4

— — — concisi ... 7

— Hyperici 4

— — concisi 7

— Lavendulæ 8

— — concisi 11

— Malvæ arboreæ 8

— — — concisi 11

— Papaveris Rhoeados 9
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§ 3 11. Marts.

Flores Papaveris Rhoeados concisi ... 12

— Rosarum incarnatarum 7

— — — concisi . *. . 10

— Sambuci 4

— — concisi 7

— Tanaceti 4

— — pulverati 10

— Tiliæ . . 7

— — concisi . .• 10

— Verbasci 15

— — concisi 21

Folia Auranliorum 4

•— — concisa 7

— — pulverata 10

~— Belladonnas 5

— — concisa 8

— — pulverata 11

— Bucco 7

~— — concisa 10

— Digitalis 3

— — concisa 6

— — pulverata 9

— Hyoscyarai 4

t- — concisa 7

— — pulverata 10

~— Juglandis *
. 4

— concisa 7

— pulverata 10

— Malvæ 4
' — concisa ........ 6

Melissæ 12

— — concisa 15

— — pulverata 18
'— Menthæ crispæ 6

— — concisa 9



I
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{

a
Rbsk.r. S.

11. Marts. * 3 3
Folia Menthæ crispæ pulverata 12

— — piperitæ 11

— — ' — concisa 14

— — — pulverata .... 17

— et Flores Millefolii 5

— — — concisa .... 7

— Nicotianæ 4

— — concisa 7

— Rorismarini . . . 1

— — concisa . . 4

— Sabinæ 4

— — concisa 7

— — pulverata 10

— Saiviæ . . 6

— * — concisa ..." 9

— Sennæ Alexandrinæ 12

— — — concisa ... 21

— — — pulverata ... 24

— Stramonii 7

— — concisa 10

— — pulverata 13

— Trifolii fibrini • . . 1

— — — concisa 3

— — — pulverata 7

— Tussilaginis . . 3

— — concisa 6

— — pulverata 9

— Uvæ ursi 3

— — — concisa 6

Fuligo splendens 6

— — pulverata 9

Galbanum . . . 23

— pulveratum 35

Gallæ 11
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Gallæ pulveratæ 20

Gelatina Lichenis Carragheni 2
•— — Islandici 3

Glandes Quercus 1

— — tostæ 2

— — — gr. pulv. M 1—40 (i 4

Globuli Tartari martiali 16

Gummi arabicum 14

— — contusum ..... 17

— — pulveratum 26

— Guttæ 26

— pulveratum 44

— Tragacanthæ 18

— — pulveratum .... 42

Herba cum Summitalibus Absinthii ... 3
— — — concisa . 4

— — pulverata 9

Aconiti 5

" — concisa 8
"— — pulverata 11

Boraginis 5

' — concisa 8

Cardui benedicti 3

— — concisa .... 6

— — pulverata ... 9

Gentaurii minoris 4

— — concisa .... 7

* Ghelidonii majoris 6

— — concisa .... 9

— —
. pulverata ... 12

Gochleariæ 6

" — concisa ...... 9

' Conii maculati 6

— — concisa 9
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11. Marts. 3 3
Herba Conii maculati pulverata .... 12

— Lactucæ virosæ 6

— — — concisa 9

— Lobeliæ inflatæ 12

— — — concisa .... 15

— Majoranæ 15

— — concisa 18

— — pulverata 21

— Meliloti 7

— — concisa 10

— — pulverata 13

— Origani cretici 11

— — — concisa 14

— — vulgaris 3

— — — concisa 6

— Rutæ 4 i

— — concisa 7

— Serpylli 3

— — concisa

— Thymi 6

— — concisa 9

— — pulverata 12

— Veronicæ . 4

— — concisa 7

— Violæ tricoloris 4

— — — concisa 7

— — — pulverata .... 10

Hydrargyrum 27

— ammoniato-muriaticum 12

— bijodatum Gr. 1 — 1/3 26

— depuratum 38

— jodatum Gr. 2 — 1/3 16

— muriatico-corrosivum .... 31

— — mite sublimatum Gr.

3 —— 1 /3 • . • . ... 15

i
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Hydrargyrum muriatico - mite præcipitatum

Gr. 2 — 1 £
— oxydatum rubrum . . . .
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— sulphuratum nigrum . . .

Ichthyocoll

Rbsk. r. S. 1851.

3 3 11- Marts

20

11

42

3

3

83

99

44

— concisa

Indigo

— pulverata 56

Infusum Saleb 2

~— Senegæ compositum 4
1— Sennæ compositum ...... 9

Jodum
~— pulveratum

Julapium salinum

Kali aceticum ....
carbonicum crudum .

— depuratum
~— — purum .

causticum fusum

— siccum

ferreo-borussicum venale

hydrojodicum

— pulveratum

nitricura

' — pulveratum
' — depuratum

— — pulveratum . . .

— sulphuratum

sulphuricum crudum
" — — pulveratum

54

2

7

25

44

38

13

• *

• • •

3

5

4

10

12

3.

6

17

20

16

17

1

2
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11. Marts. S 3
Kali sulphuricum depuratum 5

— — — pulveratum . . 8

— tartaricum 29

Kreosotum 7

Lactucarium anglicum Gr. 3 — 2 /? .
' . ... 25

Lapides Cancrorum 16

— — præparati 22

— calaminaris 2

— — præparatus .... 7

— hæmatitidis crystallisatus .... 2

— — — pulveratus 8

Lichen Carraghen 2

— — concisus 5

— — pulveratus 12

— Islandicus 1

— — concisus 4

— — pulveratus 14

Lignum Guajaci rasum 1

— — pulveratum .7

— Quassiæ 2

— — concisum 8

— — pulveratum 26

— Santali rubrum 2

— — — concisum ... 5

— — — pulveratum ... 8

— Sassafras 1

— — concisum 7

— — pulveratum ..... 25

Linimentum ammoniatum 7

— — camphoratum . . 9

Liquor Ammonii acetici 12

— — anisatus 13 2

— — carbonisi 6

— — — pyro-oleosi . . 7
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3 3* Marts.

Liquor Ammonii caustici ....... 9

— — succinici 39 5

— — vinosus t 10 2

— arsenicalis 2

— Ferri acetici 7

— — muriatici oxydati 27

— Hydrargyri oxydulati nitrici ... 11

Kali acelici 21

— carbonici ........ 5

*— — caustici 15

— — tartarici 12

— Stibii muriatici 11

Uthargyrum 2

— subtiiissime pulveralum ... 5

^agnesia carbouica ........ 10

— — pulverata 16

sulphurica pura få 1 — 18 ji . 3

usta .32
^anganum oxydatum nativum 1

*— — — pulveratum . 4
Manna calabrina 8
^assa Pilularum de Cynoglosso (5

Mastix 35

contusa • . . . . 41

pulverata 47
Mel album ^ 1 — 40/3 4

depuratum 6
^ i'osalum 8
^iniurn 2

pulveratum . 5
Mixtura acida minerah's '.

.
3'

alba 3

camphorata 3

Ferri composita ....... 4
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11. Marts.
" 3/3

s—'m Morphium Gr. 1 — 4/5

— aceticum Gr. 1 — 4/3

Morsuli Rosarum purgantes 23

Mosehus orientalis Gr. 1 — 16/3.

Mucilago Gummi arabici 7

— Seminum Cydoniorum .... 4

Myrrha •
. . 17

— grosse pulverata ,23
— pulverata 32

Natrum aceticum C)

— carbonicum acidulum pulveratum .16
— — crudum . . . . . * 1

— — depuratum .... 6

— — — siccatum . . 15

— muriaticum 1

— — pulveratum .... 4

— nitricum crudum 3

— — depuratum 12

— sulpburicum E 1 — 18/3 . . . 3

— pulveratum .... 7

— — delapsum 8

Nuces Moschatæ 22

— — pulveratæ 34

— vomicæ 2

— — rasæ ........ 5

— pulveralæ 13

Oleum Absinlhii ælhereum . ... 40

— — coctum 8

— Amygdalarum 22

— animale æthereum 5

— Anisi . . . . . 18

— Bergamottæ 9

— Cacao 45 6
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Oleum Cajeputi 5
——

-

'— camphoratum 9

— carminativum 30

— Carvi .
•* .. . .. . . . . ... 11

— Caryophyllorum . . 4

— Ghamomillæ æthereum . . . . . ... 332

— — coctum 9

— Cinnamomi 88

— Cornu Cervi foelidum 2

— Corticum Aurantiorum 6

— Crotonis Gtt. 1 — 1 ... 10

— Cumini 20

^— Foeniculi 9

— Hyoscyami coctutn 9

*— Hyperici coctum 9

T- Jecoris Aselli 3

~— Juniperi e Baccis 162

*— — e Ligno 8

— Laurinum 6

— Lavendulæ 4

— Lini .. .. . jv- ^^MM^^Ø^M^M^^
— — sulphuratum 7

Macis ............. 10

Majoranæ 26
—

- Menthæ crispæ 37

— — piperitæ Gtt. 1 — 1/3 .... 40
•— Nucistæ expressum 9 2

— Olivarura 5

•— Origani cretici 74
•— Papaveris 4

— Petræ 8

— — rectificatum 14

Raparum 2

— Ricini 12
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11. Marts. 3 3
Oleum Rorismarini ...... 2

— Rutæ 22

— Sabiaæ 13

— Salviæ .. . 62

— Serpylli . . • . . 15

— SucQjni crudum 5

— — rectificatum 10

— Tanaceti . . . . 41

— Terebinthinæ 4

— — rectificatum .... 8

— — sulphuratum ... 12

— Thymi 3

— contra Tæniam ....... 8

— Valerianæ . • 62

Olibanum 6

— contusum 12

— pulveratum 18

Opium 13

— concisum . . . 13£

— pulveratum Gr. 2 —- 1 fZ 23

Orleana . . 20

— pulverata 26

Os Sepiæ 9

— — pulveratum . 15

Oxymel Æruginis . . . 14

— scilliticum 10

— simplex 8

Passulæ laxativæ ... . . . . . . 7

— minores . . . 3

Pasta Altheæ 19

— Cacao cum Lichene Carragheno

. . . —
— — — — Islandico

. i & .1 80 $
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Pasta Glycyrrhizæ 14

Phosphorus 35 5

Pilulæ aethiopicæ 9

— antharthriticæ 11

— aperientes cum Marte 9

— gummosæ 6

— ad Hydropicos 14

— purgantes c. Hydrargyro 34

— scilliticæ 5

Piper cajennense . . , 5

— nigrum 3

— — pulveratum 9

Pix burgundica 1

navalis 1

Plumbum acelicum crudum 3

— — — tritum . . . 4£
— — — pulveratum . . 6

— — depuratum 7

— — — tritum ... 8£

— — — pulveratum . . 10

Poma aurantiorum immatura 1

— Gitri Nr. 1 -6/3
Pulpa Prunorum 4
~— Tamarindorum 5

pulvis aérophorus Et Par — 4 fi . . . . 20
—

' — laxans Et Par — 12 ji

— alterans Plummeri 21

— cosmicus 6
~~ dentifricius niger 39
"""" — ruber 18 3

— digestivus 26

epileplicus Marchionis 4
~— ad Fumigationes muriaticas .... 4

Jalappæ compositus 5

xr. n. 4
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H. Marts. 5 3
Pulvis Ipecacuanhæ compositus 5

— Magnesiæ compositus . 46

— refrigerans 13

— stypticus 13

— vermifugus 18

• *

Radix Alcannæ 4

— — concisa 7

— — pulverata 10

— Altheæ 3

— — concisa 6 1

— — pulverata 9

— Angelicæ 3

— — concisa . . 6

— — pulverata ...... 9

— Ari 4

— — concisa 7

— — pulverata 10

— Artemisiæ vulgaris 5

— — — concisa .... 8

— — — puherata ... 17

— Bardanæ 3

— — concisa 6

— ' — pulverata . 9

— Belladonnæ 4

— — concisa 10

— — pulverata 16

— Calami aromatici 5

— — — concisa .... 8

— — — pulverata .... 11

— Caryophyljatæ ........ 5

— — concisa 8

— — pulverata 11

— Chinæ 1

— — concisa 4
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3 3 11. Marts.

Radix Chinæ pulverata 7

— Columbo 5

— — concisa 11

— — pulverata 17

— Curcumæ 3

— — concisa . . 6

— — pulverata 9

— Cynoglossi 4

— — concisa 7

— — pulverata 10

— Filicis 2

— — concisa 5

— — pulverata 8

— Galangæ 2

~— — concisa . 5

— — pulverata 8

— Gentianæ 2

— — concisa 5

— — pulverata ...... 8

— Glycyrrhizæ 4

— — concisa 7 l

~~ — pulverata 16

— Graminis 1

'— — concisa 4

— — pulverata 7

Helenii 3

— — concisa . 6

— — pulverata 9

— Hellebori albi 2

— — concisa 5

— — pulverata .... 8

— Jalapæ 20
'— — concisa 26

— pulverata 44

Ipecacuanbæ 4

4*
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11. Marts

a

Radix Ipecacuanhæ concisa .

— — pulverata

— Iridis florentinæ . .

— — — concisa

— — — pulverata

— Paeoniæ ....
— — concisa .

— — pulverata

— Pimpinellæ albæ

— — — concisa

— — — pulvera

— Pyrethri . . .

— — concisa
* * • *— — pulverata

— Ratanhiæ . . .

— — concisa

— — pulverata

— Rhei moscovitici

— — — concisa
• « » *

— — — pulverata

— — Saleb . . .

— — — pulverata

— Sarsaparillæ . . .

— — concisa

— — pulverata

— Scillæ .

concisa

pulverata

Senegæ

— concisa .

— pulverata

Serpentariæ . .

— concisa

— pulverata

Taraxaci .

Rbsk. r. S.

3 3

H
... 10i

3

6

15

4

7

9

3

, 6

9

li

9

12

19

22

25

• • •

• • •

• t •

28

40

15

18

27

3

6

9

9

12

21

6

9

18

2

10

10i

13
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Kadix Taraxaci concisa 5

— pulverata ...... 8

— Valerianæ . . - . . ..... 5

— — concisa ....... 9

— — pulverata 12

— Vincetoxici . 3
'— — concisa . . . . ... 6

— — pulverata ...... 9

— Zedoariæ 3

— — concisa " 6

— — pulverata . . . . . , 9

— Zingiberis 2

— concisa ....... 5

~— — pulverata 8
Resina communis 2

— Guajaci artificialis 6

— — nativa ........ 13

— — — gr. pulverata ... 19

— — pulverata . . . . 25

— Jalapæ 30
Rob antisyphiliticum 16

Rotulæ Menthæ piperitæ . 16

Saccharum album 4

— — pulveratum 7

— Lactis . 5

— — pulveratum 11

Sal Acetosellæ 10
Sanguis Draconis 17

— pulveratus 32
Sapo e Butyro '

. . 8
— rasus 11

domesticus viridis ....... 2

hispanicus 3

— rasus 6
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11. Marts. 3 3
- Sapo hispanicus pulveratus 11

— jalapinus 20

— medicatus 12

— — rasus . 15

— — pulveratus 20

— stibiatus 61

Scammonium 113

— pulveratum 161

Secale cornutum 22

— — pulveratum . . . . 34

Semina Amomi . 4

— — pulverata , 10

— Anisi stellati 6

— — — contusa 9

— — — pulverata 12

— — vulgaris . 3

— — — contusa 5

— — — pulverata . , . . 8

— Cannabis 2

— — contusa 4

— — contusa 5

— — pulverata 8

— Cynæ 8

— — contusa 12

— — pulverata 20

— Colchici 3

— — pulverata 9

— Coriandri 2

— — contusa . . 5

— — pulverata ...... 8 .

— Cydoniorum 23

— Foeniculi 2

— — contusa 4

— — pulverata ...... 7
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3 3 11. Marts.

Semina Foeni græci . • 2

— — — pulverala 4

— Hyoscyami 12

— — contusa 15

— — pulverata 18

— Lini ........... 1 -

— — contusa 3

— Lycopodii 7

— Paeoniæ

— — pulverata 12

— Papaveris albi 3

— Petroselini 6

— — contusa 8

— Phellandrii 2

— contusa 5

— —
. pulverata 8

— Sabadillæ 4

— — pulverata 16

— Sinapis albæ 2

— — — pulverata 8

— — nigræ 3

— — pulverata 9

— Stramonii . . 12

— — pulverata 18

— Tannaceti 6
'— — pulverata 12

Serum Lactis aluminosum 2

Sevum bovinum 3

— cervinum 6

Species ad Clysmata visceralia Kæmpfii . . 6

— pro Decocto Lignorum 4

emollientes 5

'— furaales 15

pro Infuso pectorali 8

resolventes 9



485-1. Rbsk.r. S.

11. Marts. 3 fi

Sperma Ceti 12

Spiritus Gochleariæ 15

— Juniperi 8

— Lavendulæ 12

— — couipositus 17

— muriatico-æthereus 22 3

— nitrico-æthereus 22 3

— odoratus 11

— ophthalmicus 12 2

— paralyticus 16

— Rorismarini 8

— saponatus 16

— sulphurico-ætbereus 22 3

— — — camphoratus . 26

— — — martiatus . . 33 5

— Vini alcoholisatus 14

— — camphoratus . . ... 10

— — gallici . . 5

— — — fortior 6

— — rectificatissimus 9

— — reclificatus 7

Spongia cerata 48

Stannum raspatum . 9

- pulveratum 57

Stibium seu Regulus Antimonii .... 5

— oxydatum 11

— sulphuratum nigrum 3

— — — purum . . . 14

— — — lævigatum . . 23

Stipides Dulcamaræ 2

— — concisi 5

Strychninum Gr. 1 — 3/3

nitricum Gr. 1 — 3/5
Styrax calamita . . 5

— — pulverata Il
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3 3 11. Marts

Succinum 9

'— contusum 12

— pulveratum 21

Succus Glycyrrhizæ 6

— — compositus .... 18

— — depuratus IT

— — concisus 8

— Juniperi inspissatus 8

— Sambuci inspissatus 5

Sulphur . . 1

— pulveratum 3

— depuratum 3

— — lotum 4

— præcipitatum . . 54 7

— stibiatum aurantiacum Gr. 3 — 2 (i

— — rubrum Gr. 1 — 1/3

Syrupus Acetositatis Citri 11

— Altheæ 5

— Amygdalarum 7

— Cerasorum 7

Cinnamomi 10

— Corticum Aurantiorum .... 7

— Groci 13

Diacodii 6

— Ferri jodati 18

Mannæ 8

— Mororum 11

— Papaveris Rhoeados 6

— ' Rhei 12

— Rubi idæi 7

Sacchari 5

— Sambuci 6

— Senegæ 6

Tamarindi 2
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11. Marts. 5 3
— Tarlarus boraxatus 27

— depuralus venalis ...... 5

— — pulveratus 11

— natronatus 20

— stibiatus Gr. 2 — 1/3 16

Terebinlhina communis . . . . . . . 2

— veneta 4

Thea amara 9

— demulcens 5

Tinctura Absinthii 13

— Aconiti . . . . . . . . . . 13

— ' — ælherea 29

— Aloes 15

— amara .......... 9

— Angelicæ . 13

— Arnicæ 12

— aromatica 15 2

— Asæ foelidæ 17 3

— Benzoes 18

— — composita 19

— Calami aromatici 14

— Cantharidum 16

— — concentrata .. . . 35

Cascarillæ 14 2

— Castorei Canadensis 106 14

— — — ætberea . . 122 16

— — Moscovitici 109

— — — ælherea 111

— Chinæ composita .15 2

— — regiæ 27 4

— Cinnamomi 15 2

* — Colchici e Seminibus 13 2

— Colocynthidis 15

— Corticum Aurantiorum .... 13 2

— Croci
" 40
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Rbsk. r. S. 1851.

5 3 11. Marts.

Tinctura Digitalis purpureæ ...... 12 2

— — — ætherea ... 29 4

— Ferri acetici ætherea 47

— — muriatici 14 2
* » • • •

— - pomati 14 2

— Gei urbani 14 2

— Gentianæ 13 2

— Guajaci ammoniata 19 3

— — e Ligno ...... 14

— Jodi 19 3

— Lobeliæ 13 2

— Moschi 21

— Myrrhæ .......... 18 3

— Nucum vomicarum 15 2

— Opii benzoica . ....... 14 2

— — crocata

— — simplex ... 25 4

. ... 26 4

. ... 13 2— Pimpinellæ

— Pyrethri 14

— Quassiæ .... .... 14

— Ratanhiæ 17

— Rhei amara . 20 3

•— — aquosa 15

— sacra . 17

— Stramonii e Seminibus . . . . 10

— Trifolii fibrini . 13 2

— Valerianæ .14 2

— ammoniata 16

— — ætherea 29 4

Trochisci Ipecacuanhæ
1

. . 19

Tutia præparata 19

Unguentum Altheæ 10

— basilicum flavum 7
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11. Marts. 3 3
Unguentum basilicum nigrum 6

— Cantharidum 29 4

— — colatum .... 36

— Cerussæ 7

— — camphoratum ... 10

— helleboratum ....... 7

— hæmorrhoidale 28

— Hydrargyri cinereum .... 15

• — — citrinum .... 11 2

— — rubrum .... 21 3

— Kali hydrojodlci 27

— Lapidis calaminaris .... 9

— martiatum . 22

— nervinum 11

— quercinum 17

— Sabinæ 12

— saturninum 8

— ad Scrophulos Hufelandi ... 17

— stibiatum 38

— terebinthinatum ...... 7

Vanilla 35

Veratrinum Gr. I — 3

Vinum Colchici e Seminibus 12 2

— Ipecacuanhæ 18 3

— Malagæ 8

— Rhenanum 12

— roborans 8

— stibiatum 9

— Teneriffæ 6

Zincum 1

— oxydatum album 2

— — — pulveratum ... 4

— sulphuricum 16

— valerianicum Gr. 1 — 2 /}.



Taxa laborum et reqvisitorum.

Rbsk. r.

For at lave et Decoct indtil \\ Unzer inclus. 6

— — fra 2 indtil 1\ Unzer incl. 9 1
,

_ _ 8 — 15£ — 12

_ _ jo — 24 — 16

indkoge I Pot 24

digerere I Unze \\

macerere I — \

fordampe . . 1 — 1^

filtrere I — A

— lave en Emulsion indtil l | Unzer incl. 4

— — — fra 2 indtil 7| — 6

— — — —8 — 1(> — 91

— — en Infusion indtil U Unzer incl. 4

— - — fra 2 indtil 7| — 8

— — — — 8 — Ih — 14

Maceration ved Deplacement beregnes som en

Infusion.

por at lave en Gelatina indtil \\ Unzer incl. 9 TJ

— — fra 2 indtil 5|— 13

— — — 6 — 12 — li)

F°r en Saturation 6

enhver anden Tilberedning, der ikke be-

staaer af Fluida alene 6

— enhver Blanding af Fluida . . . , , 3

A usættes faste Legemer til et Decoct eller en

Infusion, da godtgjores kun det Halve af

den Arbeidstaxt, der er fastsat for at til-

sætte faste Legemer til Fluida.

For at lave Morseller .... for 1 Unze (>

— Trochiscer og bestrbe disse, 1 — 9

•— Piller og bestrbe disse med Sem.

Lycopodii, indtil 1 Drachme 3

og for hver 1 — 3

— Piller og bestrbe disse med Cinnam.,

indtil 1 Drachme 5|

og for hver 1 — 5£
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11. Marts. For at lave Piller og forsolve samme, for

1 Drachme 1\
— — og forgylde do. 1 — 16

— Boli (Piller af 8 å 10 Grans Vægt)

for 1 Unze . 12

og derover for hver folg. Unze 8

— en Latværge indtil 2 Unzer incl. 6

og for hver fo'lgende Unze . . \\

For at blande en Salve indtil 3£ Unzer incl. 3

— fra 4 indtil 7| — 6— — — 8 — 32 — 11

For at lave Plastere 1 Unze 3

— indpakke en Stang Plaster, med Vox-

papir og Signatur 2

— skjære og blande af Species, 1 Unze 3

— blande et Pulver indtil 1 \ Unze inclus. 3

— — — fra 2 indtil 5| — (S

_ _ — — 6 — 12 — 11

— dele et Pulver i Portioner, for hver

med Kapsel 1

— — — — med Voxpapir 1£

— — Urter i Portioner, for hver Portion 1

— stryge et Plaster paa Storrelse af et

Ark Papir eller 208 Qvadrat-Tommer,

paa Skind 48

— do. do. paa Lærred 32

— do. do. I Ark paa Skind 24

— do. do. — paa Lærred 10

— do. do. \ Ark paa Skind 12

— do. do. — paa Lærred 8

— do. do. | Ark paa Skind 6

— do. do. — paa Lærred 4

— do. af de mindre halvmaanefor-

mige eller semilunære . . 2

— do. af en Species-Dalers Storrelse

v. Monetæ 4



Rbsk. r. S.

For at forsyne et Plaster m. ra. med en Hefte-

Rand 4

(Skind og Lærred ere indbefattede i

ovennævnte Arbeids-Godtgjorelse; Pla-

steret, som hertil forbruges, betales efter

dets Priis i Taxten).

For at indpakke slrogne Plastre med Voxpapir,

Signatur og ovrige Indpakning:

indtil ^ Ark inclus 3

-i - 4

- H - 6

For en Convolut til afdelte Pulvere af broget

Papir 3

Skriv-Papir 1 Ark 2

Vox-Papir 1 — 4

pak-Papir 1 — 4

textur, Signatur og Prop, foruden Glasset . °2$

— — — Bouteillen 3-*-

Et Glas eller en Krukke med Textur og Signatur

indtil li Unze incl.
(>-J

— — med Textur og Signatur

fra 2 indtil 3£ Unze incl. 7

— — _4 — 5£— 8

— — — 6 — 7i — 9

— —
.

—8—16 — n\
En Bouteille med Textur, Signatur og Prop . 13

2 — — — — . . 12

Sorte Glas beregnes lig hvide med Tillæg af

33£ pCt.

Pap-Æsker, mellemfine med Fals og Glands-

Papir samt Signatur indtil 1 Unze 3

do. do. 1 Unze indtil 1| Unze incl. 4

do- do. fra 2 — — 4 — 6±

do. fine pressede, fiint Iris-Papir med Sig-

natur indtil 1 Unze 4

do. do. 1 Unze indtil Lj| Unze incl. 5

do. do. fra 2 — — 4 — 9

1854.

11. Marts.
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Gonvoluter til afdelte Pulvere, pressede, og Iris-

papir, indtil 5 Stkr. ind. 3

do. do. do. fra 6—11 — 4

do. do. do. — 12 — 24 — 5

Proppe med Signatur til Sukkerglas indtil

- 1-*- Unze incl. 5

do. do. fra 2 indtil 4 — 6

Den laveste Priis for et Ingredients, som ind-

gaaer ved Tillavning af en Recept, er . 1

Forordnes Lægemidler, som ikke findes anforte i

Medicinallaxten, da er Prisen paa samme at bestemme

efter deres Lighed i Priis paa Indkjobsstedet med andre

i Taxten taxerede Medicamenter, og Midlet, hvorefter

det er beregnet, bemærkes paa Recepten.

Formler efter de forskjellige udkomne Dispensa-

torier og Pharmacopoeer, og som ikke findes i den

danske Pharmacopoe, betragtes med Hensyn til Taxa-

tionen som om de magistrelt vare ordinerede, eller

hver enkelt Deel af Formlen var specificeret.

Findes ved et Middel i Taxten Prisen angivet baade

paa Pund og Unze, Unze og Drachma, Drachma og Gran,

da beregnes Midlet efter den mindre Vægtmængdes

Priis, indtil den storre Vægtmængdes Priis naaes. —
Det kong). Sundheds -Collegium i Kjobenhavn, den 16.

Aucust 4 850.

2i. Marts. Indenrigsministeriets Skrivelse til Stiftamt-

manden over Island, angaaende Læste -Afgift

af norske Skibe. Khavn den 21. Marts 1851. —
Isl. Copieb. 1851, Nr. 82.

I Henhold til Plak. af 1. Juni 1821 og 22. Marts

4839 er der meddeelt Kjobmand A. C. Hartmann i

Christianssand i Norge Pas til at overfåre til Island

Tommer og anden Trælast m. m. med Galeasen Ja-

\
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cobine Emilies Haab, drægtig 23 danske Commerce- i 851.

læster, Skibsforer J. R. Andersen. 21. Marts.

Dette meddeles herved tjenstl. Hr. Stiftamtmanden ""
*

til behagelig Underretning, og udbedes, saafremt Skibet

anltiber nogen Havn i Sonder-Amtet, Ministeriet under-

rettet saavel herom, som om hvad Ladning det har

medbragt.

Endvidere undlader jeg ikke at tilfoie, at Mini-

steriet, i Medhold af de foranforte Bestemmelser, har

fundet sig foranlediget til, i ovennævnte Pas og de for

Fremtiden udfærdigende Passe for norske Skibe at til-

foie den Bestemmelse: uat der, hvis Varer udforesmed

Skibet direkte fra Island til andre Steder end danske

Havne, og dermed bestuves mere end Halvdelen af

Skibets Drægtighed, erlægges samme Afgift, som paa-

buden er i Plak. 28. Decbr. 1836 § 13, i saa Tilfælde

af dettes fulde Drægtighed, nemlig 2 Rbd. 32 Sk. pr.

Gommercelæst". Jeg skulde derfor, ved at meddele

Hr. Stiftamtmanden Forestaaende, tjenstl. anmodeDemom
at paalægge vedkommende Retsbetjente i det Dem be-

troede Amt, ved Udklarering af norske Skibe nbie at

paasee, hvorvidt over Halvdelen af Skibets Drægtighed

er bestuvet med islandske Produkter, og i saa Fald hos

vedkommende Skipper at indkræve ovennævnte 14

Marks Afgift, ligesom det icivrigt er en Selvfblge, at

naar Hr. Stiftamtmanden maatte finde Anledning til at

benytte den Dem i Skrivelser af 5. Juni 1847 og 23.

Seplbr. 1848 givne Bemyndigelse til at tillade Befragt-

ning af fremmede, i Island tilstedeværende Skibe, vil

der af disses Drægtighed ufravigeligen være at erlægge

den anordnede 14 Marte Afgift, naar Skibet afgaaer

directe til fremmede Steder. — Indenrigsministeriet den

21. Marts 4851 K

under samme Dato ere ligelydende Skrivelser afgaaede til

begge de andre Amtmænd paa Island. Isl. Copieb. sst.

Nr. 83—84.



66 Kgl. Resol. ang. Landvæsens-Elever.

4851. Kongelig Resolution ang. Understottelse for

25^Marts! Landvæsens-Elever fra Island. Christiansborg Slot

den 25. Marts 1851. — M". Departem. Forestill, og

Resol. Prot. 1851, Nr. 6. — I Forestilling 22. Marts foredrager

Indenrigsministeren (Rosenorn), at efter at de to Landvæsens-

Elever fra Island, Guomundur Olafsson (Stephensen) og J6n

Esp61in, nu snart havde fuldendt deres Cursus, havde to Andre

indgivet Andragende om en Understottelse til at udvikle sig i

det samme Fag, nemlig Bondesønnerne [>6rarinn Årnason og

Bjorn Årnason, den Ene fra Sb'nderlandet og den Anden fra

Nordlandet. Det kgl. Landhusholdnings-Selskab havde med-

deelt Underretning om, at de strax kunde blive anbragte paa

Landvæsens -Institutet paa Boggildgaard, for 50 Rbd. aarlig

Betaling for hver. — Da der imidlertid ikke var iberegnet

Klæder, og de desuden trængte til Hjælp til Reisen derhen og

til Bb'ger, anslaaer Ministeren hertil et vist Belob, og ind-

stiller derfor:

Mat der af Renterne af den ved allerhbieste Resolu-

tion af 25. Juli 1854 oprettede Understbttelsesfond

for Island allern. maa for indeværende Aar bevilges

100 Rbd. til Islænderne Th. Arnasons og B. Arna-

sons Oplærelse paa Landvæsens-Institutet paa Boggild-

gaard, samt desuden 4 40 Rbd. til deres Equipering

m. v.
?
saaledes, at af denne Sum 80 Rbd. tilstaaes

Th. Årnason og derimod B. Årnason 60 Rbd."

[Kongelig Resolution]

:

Indstillingen bifaldes. — Christiansborg Slot den

25. Marts 1851.

27. Marts. Finantslov for Finantsaaret fra 1, April 1851

til 31. Marts 1852. Christiansborg den 27. Marts

1851. — Original- Aftryk hos Schultz, 52 Sider i 4«°.

Departem. Tid. 1851, S. 473—486. Algreen-Ussings Samling

af Love og Anordninger m. v., vedkommende Danmark, 1851,

S. 127—188. — Her optages kun hvad der udtrykkelig hen-

føres til Island. — Uddrag.
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Vi Frederik den Syvende &c. G. V.: Rigsdagen 1851.

har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet fol- 27. Marts,

gende Lov

:

Cap. I § 9. De islandske Intrader fcSres til

Indtægt med 28,249 Rbd. 4 Sk., saaledes som efter-

følgende Tavle nærmere angiver.

Special- Hoved-
summer, summer.

1. Almindelige Indtægter: Rbd. Rbd.

a. Afgift af Arv og overdragne Eiendomme 4760

b. Gebyrer for Bevillinger og Bestallinger 590

c. Rangskat 400
2750

2. Særegne Indtægter:

a. Sysselernes Forpagtningsafgifter .... 2650

b. Laugthingsskriverlonnen 30

c. Administrerede Mandtalsbogsintrader . . 600

d. Kongetienden 2880.

e. Laugmandstold 340.

f. Gebyrer for islandske Sdpas . . 4 650.

g. Afgift af Skibe efter Plak. af 28.

Decbr; 1836 § 4 3 2000.

h. Indtægter af det kgl. Jordegods. 8250.

i. Forpagtningsintrader 185. 4.

Renten af Kj5besummen for Jorden

Laugarnes 112.

1. Afgift af "Jorden Bessestad med

Indtægten af Kirken og andre

Smaaintrader .
• 100.

m. Tilfældige Indtægter 502.

49299. 4.

3. Afdrag paa Kjfibesummer for solgt Jorde-

gods og Eieudomme, samt Renter af

de i de solgte Eiendomme endnu inde-

staaende Salgs-Capitaler 1000.

4. Tilbagebetaling af foreskudte Summer 5200.

lait Indtægt 28249. 4.

5*
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1851. Udgift.

27. Marts. Cap. IL .... § 19. Til Indenrigsministeriet be-

vilges • Ml* ^jS« "

A. Indenrigsministeriet: .... Det islandske De-

partement:

Expeditionscontoiret 2400 Rbd.

Revisionscontoiret 2400 —
Special- Hoved-
summer, summer.

B. Ishnå: Rbd. /J Rbd. p
a. Udgifter, Indenrigsministeriet ved-

kommende:

1. Gager, Lonninger. Contoirhold

m. v 9285 Rbd.

2. Andre Udgifter . . . 11556 —
20841.

b. Udgifter, Justitsministeriet ved-

kommende:

1. Gager og Lonninger til Justits-

og Politi-Embedsmænd og Be-

tjente 3900 Rbd.

2. Udgifter til Medicinal-

væsenet:

a. Gager og Lonninger

3580 Rbd.

b. Andre Udg. . 400 —
3980 —

7880.

c. Udgifter, Ministeriet for Kirke-

og Underviisningsvæsenet ved-

kommende:

4. Geistligheden 2682. 72.

2. Det lærde Skolevæsen:

a. Gager og Lonninger

8050 Rbd.

b. Andre Udg. 5020 —
4 3070.

15752. 72.

d. Andre Udgifter 4000.

48473. 72.
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Indenrigsministeriets Skrivelse til Finants- ^85 1.

I ministeriet, ang. den islandske Handels Frigivelse. J^^EiH:

v
. Khavn den 5. April 1851. — lal. Copieb. i85i,

Nr. 108. 1 ^ffj^ ,
'

\

:V ^^^^^^^^^^ -

;/ 4

[ Efter at det i de sidste Aar fra alle Sider er blevet

erkjendt, at den nu bestaaende Handelstilstand i Is-

land bor forandres, har Sagen, over hvilken jeg i Aaret

1849 som daværende Stiftamtmand over Island har afgivet

i Betænkning, endnu ikke kunnet blive endeligen afgjort,

saalænge Islands forfatningsmæssige Stilling og Spbrgs-

maalet om dette Lands fremtidige Repræsentationsmaade

ikke vare endeligen afgjorte. Da det imidlertid maatte

antages at ville medgaae endnu nogle Aar, indtil disse

Forhold kunne blive fuldstændigen ordnede, medens

! Althinget gjentagende har anholdt om, at Handelssagen

maatte blive fremmet saa hurtigt som muligt, blev det

allerede i f. A. taget under Overveielse, om ikke nogle

midlertidige Foranstaltninger kunne træffes, der, foruden

I nogle den indenlandske Handel vedkommende Forhold i

Island selv, ogsaa skulle omfatte Lettelser med Hensyn

til Benyttelsen af fremmede Flag i Farten paa Island;

disse Foranstaltninger skulde da bestaae i, deels at

give dem, der eie faste Handelsetablissementer paa Is-

land, Tilladelse til at fragte fremmede Skibe til denne

Fart i det Væsentlige med samme Ret som indenlandske,

deels overhovedet at tilstede fremmede Skibe Adgang
til Reykjavik, for der at udlosse og indtage Varer, uden
dog at maatte drive egentlig special Handel ved Detail-

udsalg af alle Slags Varer, men uden at erlægge syn-

derlig storre Udgifter end dem, som for Tiden ere an-

ordnede for danske Skibe, deels endeligen at lette

Handelen i selve Landet, ved at tilstaae de faste Hand-

lende Ret til at anlbbe flere Steder udenfor de egent-

lige Handelssteder, og der at afsætte deres Varer i

sttfrre Partier. At Tilladelsen til Beseiling for Frem-

mede for Tiden indskrænkes til Reykjavik, er grundet
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4 85«! . paa, at der i ingen anden Havn findes fast bosiddende

5. April. Øvrighedspersoner (undtagen paa Vestmannbe), men .

~"
hvis delte Forhold forandredes, ville yderligere Ud-

videlser af Tilladelsen kunne indtræde. Det er derhos

en Selvfblge, at Plak. 1. Septembr. 1819 maatte gjbres

gjeldende ogsaa for den ommeldte Fart.

I Henhold hertil bleve i forrige Aar nogle Bestem-

melser, i det Væsentlige af samme Indhold som de

paa hoslagte Bilag anfbrte tre Paragrapher, der alle i

det Væsentlige stolte sig til Althingets Indstillinger, ud-

arbeidede i Ministeriet, hvorefter jeg med Hensyn til

sammes Indhold har indhentet hoslagt Betænkning fra

Udenrigsministeriet, ligesom jeg ogsaa med Hensyn til

den Form, hvori de vilde være at udgive, fra General-

procureuren har modtaget den ligeledes hoslagte Be-

tænkning.

Efter at jeg imidlertid om Sagen havde nærmere
confereret med endeel Medlemmer af Rigsdagen, fandt

jeg det mindre tilraadeligt at forelægge den da sam-

lede Rigsdag Sagen, der saaledes siden den Tid har

været stillet i Bero, medens jeg dog har benyttet denne

Tid til fra Island at indhente nogle forst igaar fra Lo-

calautoriteterne modtagne Oplysninger angaaende ad-

skillige ved Handelsspbrgsmaalets Afgjbrelse vigtige

Punkter, navnligen med Hensyn til, hvilke Steder der

kunne ansees mest tjenlige til Kjbbstadanlæg, hvilke

Havne der forefindes og hvorledes de ere beskafne,

samt hvorvidt det kan gjbres Sysselmanden til Pligt at

bosætte sig sammesteds, m. v.

Der ere imidlertid atter indkomne Petitioner, hvori

der paany insisteres paa Handelssagens Fremme, og

da det endnu kan vare en rum Tid, inden den egent-

lige Handelslov for Island kan blive Rigsdagen fore-

lagt, har jeg anseet det rettest, at et provisorisk Lovbud

af det paa vedlagte Bilag anfbrte Indhold blev udgivet,

hvorved de væsentligste af Althingets Onsker kunne

blive opfyldte. Men forinden videre foretages, skulde
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jeg tjenstl. udbede mig Finantsminisleriets Yttringér i 1851.

den heromhandlede Henseende behaeelisen meddelte T^T
5 April

ved Bilagenes Tilbagesendelse, idet jeg endnu lader

medfo'lge et fra Udenrigsministeriet nyligen modtaget

Uddrag af Aarsberetning for 1850 fra Consul Orten-

bach i Barcelona til Udenrigsministeriet, betræffende

Udfbrsel af Klipfisk i spanske Skibe fra Island. — In-

denrigsministeriet den 5. April 1851.

4

Islandske Departements Skrivelse til Stiftamt- 15. April,

manden over Island, ang. Anvendelse af Finants-

lovens Bestemmelser. Khavn den 15. April 1851.
— Isl. Copieb. 1851, Nr. 160.

Ved hoslagt at tilstille Hr. Stiftamtmand 4 Exem-

piar af den under 27. f. M. udkomne Finantslov for

Finantsaaret 1851—52, samt Afskrift af det til bemeldte

Lov henhorende Underbilag, forsaavidt vedkommer Is-

land, skulde man ikke undlade paa dertil given An-

ledning at meddele fdlgende Bemærkninger.

Det er en Selvfblge, at samtlige i hvert Aars Fi-

nantslov opforte Gager og Emolumenter for Embeds-

mænd og Betjente ville, uden nogen Afkortning, være

at udbetale Vedkommende med de for hver især opforte

Belob, uden nogen særskilte Udgiftsordrer, og uden

Hensyn til om Gagen i Finantsloven maatte være opfort

med et stbrre eller mindre Belob end tidligere.

Endvidere vil, i Henhold til Lov af 30. Juni f. A.,

angaaende Udbetaling af Gager m. v., de islandske

Embedsmænds Gager af Statskassen for Fremtiden være

at udbetale maanedligen og forud ved hver Maaneds

Begyndelse, ligesom det henstilles til Hr. Stiftamtmanden,

om ikke samme Fremgangsmaade kan bruges ved den

islandske Justitskasse.

Derimod har Indenrigsministeriet, paa Grund af

de fra flere islandske Embedsmænd hertil indlbbne

Begjeeringer om, at der maa anvises af deres Gage til
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1851. Udbetaling af Finanshovedkassen her i Staden, under-

tiden paa løbende eller endnu ikke forfaldne Qvartals-

gager, resolveret, at der for Fremtiden ikke ville kunne

anvises saadanne Gageudtællinger af Finantshovedkassen

for andre Belob end dem, som paa den Tid, Reqvisi-

tionen skeer, ere ifolge det Foranforte forfaldne til Ud-

betaling.

Hvilket herved tjenstl. meddeles Hr. Stiftamtmanden

til behagelig Underretning, fornoden Iagttagelse ved

den Dem paahvilende Control med Jordebogskassen,

og videre Bekjendlgjorelse for samtlige gagerede Em-

bedsmænd og Betjente i det Dem anbetroede Amt,

Skolens Lærerpersonale derunder indbefattet, hvorhos

tilfbies, at Landfogden i Island herfra under D. D. er

meddeelt det Fornddne i ovennævnte Henseende, lige-

som Notits derom ogsaa er afgaaet til Amtmændene i

Nord- og Oster- samt Vester-Amtet, for eget og de i

disse Amter ansatte andre Embedsmænds Vedkom-

mende. — Det islandske Departements Expeditions-

Conloir den 15. April 1851 K

30. April. Justitsministeriets Skrivelse til Stiftsøvrigheden

i Island, ang. Stiftsbogtrykkeriet og sammes Drift

og Bestyrelse. Khavn den 30. April 1851. —
Isl. Copieb. 1851, Nr. 200.

Efter at Ministeriet, med Hensyn til det islandske

Bogtrykkenes uheldige pecuniaire Stilling, og den mindre

betydelige Virksomhed, som Trykkeriet med sammes

nuværende Indretning udfolder, under -10. Juni f. A.

havde begjært Stiftsøvrighedens Yttringer, om det ikke

maatte være rigtigst, at forsøge Trykkeriets Bortfor-

pagtning, paa lignende Maade som tidligere er skeet,

') under samme Datum ere Skrivelser af samme Indhold af-

gaaede til begge de andre Amtmænd paa Island (Isl. Co-

piebog sst. Nr. 161—162), 6amt til Landfogden (sst.

Nr k 163).



Justitsmin. Skriv. ang. Bogtrykkeriet. 73

har Hr. Stiftamtmanden og D. H. i behagelig Skrivelse 1851.

af 20. Februar sidsll. yltret, at De aldeles maatte fra- 30. April,

raade en saadan Foranstaltning, da den Maade, hvor-

paa Trykkeriet formentligen vilde blive drevet af den,

som kun for et vist Tidsrum var i Besiddelse deraf,

antages hverken at ville blive til Gavn for det Offent-

lige eller for Trykkeriet, idet Alt, hvad der giver For-

pagteren storst Indtægt, vilde blive trykt, uden Hensyn

til, om det er til Gavn eller Skade for det Offentlige,

og Trykkeriets Apparater formentligen i Regelen vilde

ved Forpagtningscontraktens Udlob findes saa forslidte,

at Alt fra nyt af maatte anskaffes, uden at Bogtrykke-

riet kunde erholde Erstatning derfor i den ubetydelige

Forpagtningsafgift, som, især for Tiden, vilde kunne

ventes. Derimod har Hr. Stiftamtmanden og D. H. an-

seet det rigtigere, at sbge at bringe Trykkeriet i en

bedre Stand, og naar dette er skeet og det derefter i

nogen Tid har viist sig, at det kan give et godt Ud-

bytte, da at forsoge det bortsolgt. Da Stiftsøvrigheden

derhos er bleven opmærksom paa, at der til den Presse,

som Bogtrykkeriet har, kan anvendes betydeligt stbrre

Papir end hidtil har været brugt, saaledes at der ved

Anvendelsen af delte vil kunne trykkes efter Forma-

turens Stbrrelse dobbelt saameget som hidtil, har Hr.

Stiftamtm. og D. H. formeent, at man, forinden videre

foretages, burde forsoge, hvilken Indflydelse Anven-

delsen heraf vil have paa Trykkeriets Drift, og har

Hr. Stiftamtmanden og D. H. i Henhold hertil indstillet,

at Bogtrykkeriets Bestyrelse fremdeles for indeværende

Aar maa forblive under Stiftsøvrighedens Tilsyn, og at

samme, naar Erfaringen har viist, hvilken Indflydelse

den foretagne Forandring vil have paa Trykkeriels Drift,

indkommer med et endeligt Forslag om, hvad der maatte

ansees mest hensigtsmæssigt, enten fremdeles at lade

Trykkeriet bestyre paa samme Maade som hidtil, eller

at forsoge dets Bortsalg.
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1851. At Ministeriet bifalder den saaledes gjorte Ind-

3(T April'
s^^n8i det skulde jeg ikke undlade herved tjenstl. at

meddele Hr. Stiftamtmanden og D. H. til behagelig

Efterretning, idet jeg i sin Tid imodeseer Deres nær-

mere Indberetning og Forslag i den her omhandlede

Henseende. — Justitsministeriet den 30. April 1851.

so. April. Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden

og Biskoppen over Island, ang. Anvendelse af

Hospitalernes Midler. Khavn den 30. April 1851.

— Is!. Copieb. 1851, Nr. 201.

Paa dertil af Ministeriet given Anledning har Hr.

Stiftamtmand og D. H. i behagelig Skrivelse af 18.

Februar d. A. meddeelt, at De ikke vilde modsætte

Dem, at et Belbb af 37 Rbd. 48 Sk., som i sin Tid

forskudsviis er blevet udbetalt af Amtsrepartitionsfonden

til Dækning af en i Aaret 4 849 opstaaet og ved de

Spedalskes Cuur fornemmelig foraarsaget Underballance

i de for Landphysici Distrikt tilstaaede Faltigmedicin-

penge, maatte for denne Gang, men uden Folger for

Fremtiden, blive Amtsrepartitionsfonden refunderet af

Hospitalernes opsparede Midler.

I Henhold hertil skulde Ministeriet tjenstl. have

Hr. Stiftamtmand og D. H. anmodet om, behageligen

at ville foranstalte det Fornbdne til Belbbets Refusion

i Overeensstemmelse med det Foranfbrte, idet jeg der-

hos ikke undlader at tilfbie, at for Fremtiden ingen

Tilskud af Hospitalernes Midler i bemeldte Oiemed

kunne ventes tilstaaede, hvorimod det Manglende vil

være at tilveiebringe paa den i Ministeriets Skrivelse

af -19. Septembr. f. A. omhandlede Maade. — Justits-

ministeriet den 30. April 1851.

i. Mai. Kongelig Resolntion angaaende Reise- Under

stottelse for to udlærte islandske Landvæsens*
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Elever. Frederiksborg Slot den i. Mai 1851. — 1851.

Isl. Depart. Forestill, og Resol. Prot. 1851, Nr. 7. — I Fore- fc Mai.

stilling 28. April foredrager Indenrigsministeren (Rosenørn) to *
^

Andragender, som vare indkomne fra Guomundur Olafsson

(Stephensen) og J6n Esp6h'n, der efter at have i flere Aar

søgt Uddannelse i Landvæsenet i Danmark, nu havde foresat

sig at vende tilbage til Island.

Den Førstnævnte ønskede at lægge Veien over det nord-

lige Skotland og de nærliggende Oer, deels for at forskaffe

sig Kundskab om Tilberedningen afKelp ograaSoda, hvilken

Industrigreen formenes at kunne blive af stor Vigtighed for

det sydlige Island, hvor der paa Kysterne forefindes Over-

flødighed af Tangarter og andre Søvæxter, der egne sig til at

benyttes til Fabrikationen afKelp, samt af kunstige Gjødnings-

stoffer, deels for at gjøre sig bekjendt med det praktiske Land-

brug sammesteds, og navnlig de Redskaber, som der anvendes

ved Jorddyrkningen.

Derimod er det Espolins Onske, efter sin Hjemkomst i

Sommer til Island at foretage en Reise gjennem Landet, som

deels og nærmest skulde have til Hensigt at opsøge de bedste

Husdyr-Racer, der haves i Landet, deels at samle saa nøi-

agtige Oplysninger som muligt om Husdyrenes Sygdomme,

navnlig den saa foruroligende Faaresygdom, deels at erhverve

Kundskab om Landbonæringens Mangler eller Fortrin i de

forskjellige Egne, samt om Jordbundens Beskaffenhed med
Hensyn til Dyrkning.

De havde Begge søgt om offentlig Understøttelse til disse

Reiser, og Ministeriet indstiller:

at Islænderne G. Stephansson og J. H. Espolin

maae i indbemeldte Oiemed allernaad. bevilges en

Understøttelse af 200 Rbd. for hver, af Renterne

for indeværende Aar af den ved allerhøi. Resolution

af 25. Juli 1844 oprettede Understøttelsesfond for

Island, saaledes at Beløbet foreskydes af den til ad-

skillige Udgifter for Islands Vedkommende paa Fi-

nantsloven opførte Sum af 4000 Rbd. imod Refusion

ved Indbetaling af et tilsvarende Beløb af bemeldte

Renter.

[Kongelig Resolution] :

Indstillingen bifaldes. — Frederiksborg Slot den I..

Mai 1854.
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4851. Kongelig Resolution ang. Gjenforening af

[^^_ Sonder- og Norder-Thingo Sysseler til een Juris-

diction. Frederiksborg Slot den i. Mai 1851.

—

Isl. Depart. Forestill, og Resol. Prot. 1851, Nr. 10; Sagens

Forhandling i Althinget see Ti'bindi fra alfringi Islendinga 1849,

S. 723, 725—731, 801—803, 928—930; Viobæt. A, S. 45—49;

Althingets Betænkning af 7. August 1849, med særskilt dansk

Oversættelse, er vedheftet i Forestillings -Protokollen.

I Forest. 22. April foredrager Indenrigsministeren (Rosen-

8rn) Althingets Betænkning fra 1849, hvori det eenstemmigen

har indstillet, at Thingo-Sysselerne igjen skulle forenes. I

Overeensstemmelse dermed indstiller Ministeren:

\) at Sonder- og Norder-Thingo' Sysseler igjen

forenes til een Jurisdiction ; — 2) at Forpagtnings-

Afgiften af det saaledes forenede Sysselmands- Em-

bede herefter bestemmes til 250 Rbd.; — 3) at det

gjbres Sysselmanden i dette Embede til Pligt at være

bosat paa Husavik Handelssted ; — 4) at Sysselmand

i Sbnder-Thingd Syssel, Sigfus Schulesen, allernaad.

maa udnævnes til Sysselmand i det samlede Thingb

Syssel fra 6. Juni d. A. at regne, saaledes, at ham

overlades Skatten og Gjaftolden i Forpagtning, imod

ovenmeldte Forpagtningssum, 250 Rbd., samt med
Forpligtelse til at administrere Kongetienden af Sys-

selet, saaledes at denne af ham bliver at tilsvare

efter hvert Aars Gapitelstaxts Priis paa Middelalen,

og at indbetale Pengebelbbet til Islands Jordebogs-

kasse efter Fradrag af Ve i AdministrationsSalarium,

hvorhos han vil have at erlægge Laugrettesmænds-

lonnen af Sysselet til den islandske Justitskasse med

9 Rbd. og Laugthingsskriverlonnen til Islands Jorde-

bogskasse med \ Rbd. 66 Sk. aarligen; — 5) at det

allern. maa paalægges den saaledes ansatte Embeds-

mand, at underkaste sig enhver Forandring, der i

hans Embedstid maatte finde Sled, saavel med Hen-

syn til Embedsindtægternes Regulering, som i Hen-
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seende til enten Embedsforretningerne eller Grænd-

serne for Embedets Distrikt.

[Kongelig Resolution]

:

Indstillingen bifaldes. — Frederiksborg Slot den

1. Mai 1851.

Indenrigsministeriets Skrivelse til Amtmanden 9. Mai.

over Islands Nord- og Oster-Amt, ang. Thingfi-

Sysselernes Forening til een Jurisdiction. Khavn

den 9. Mai 1851. — isi. Copieb. i85i, Nr. 237-42.

Paa Indenrigsministeriets allerunderd. Forestilling

har det behaget Hs. M.Kongen under 1. i d. M. allern.

at resolvere, at Sonder- og Norder-Thingo Sysseler igjen

forenes til een Jurisdiktion, at Forpagtningsafgiften af

det saaledes forenede Sysselmandsembede herefter be-

stemmes til 250 Rbd., og at det gjbres Sysselmanden

i dette Embede til Pligt at være bosat paa Husavi'k

Handelssted. Og harHs. M. derhos ved allerhbislbemeldte

Resolution allern. udnævnt Sysselmand i Sbnder-Thingb*

Syssel, Sigfus Schulesen, til Sysselmand i det samlede

Thingb Syssel fra 6. Juni d. A. at regne, saaledes at

ham overlades Skatten og Gjaftolden i Forpagtning,

imod ovenmeldte Forpagtningssum, 250 Rbd., samt med

Forpligtelse til at administrere Kongetienden af Sysselet

saaledes, at denne af ham bliver at tilsvare efter hvert

Aars Capitelstaxts Priis paa Middelalen, og at indbetales

til Islands Jordebogskasse efter Fradrag af xk i Ad-

ministralionssalarium, hvorhos han vil have at erlægge

Laugrettemændslbnnen af Sysselet til den islandske

Justitskasse med 9 Rbd., og Laugthiugsskriverlonnen

til Islands Jordebogskasse med 1 Rbd. 66 Sk. aarligen.

Endelig er det allern. bestemt, at den saaledes ansatte

Embedsmand vil have at underkaste sig enhver For-

andring, der i hans Embedstid maatte finde Sted, saavel

Bied Hensyn til Embedsindtægternes Regulering, som i

1851.

1. Mai.
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1851. Henseende til enten Embedsforretningerne eller Grænd-
9. Mai. serne for Embedets Distrikt.

Ved tjenstl. at meddele Hr. Amtmanden dette til

behagelig Efterretning, hvorom ogsaa Sysselmand Schu-

lesen herfra er tilskrevet, skulde jeg, næst at bemærke,

at den af ham som constitueret Sysselmand i Norder-

Thingtf Syssel tidligere for Oppeborslerne stillede Sik-

kerhed fremdeles vil vedblive i Forbindelse med den

af ham som Sysselmand i Sonder Thiug6' Syssel tid-

ligere stillede Caution, og at de af Vedkommende ud-

stedte Caulionsbeviser ville være at forsyne med for-

nddne Paategninger i Overeensstemmelse hermed, lige

tjenstl. have Dem anmodet om, behageligen at ville

udlevere ham den herved lagte, for ham aldeles gratis

udfærdigede Bestalling, hvilken derefter maatte foran-

staltes behbrigen thinglæst, hvorom Attest i sin Tid

forventes behageligen indsendt, ligesom man ogsaa for-

venter om Cautionernes Berigtigelse at modtage nær-

mere Underretning.

Som Hr. Amtmanden bekjendt, har Althinget i

Aaret 4849 desuden henstillet til Regjeringens Afgjorelse,

om der ikke ved det forenede Thingo Syssels Besæt-

telse burde tages Forbehold, deels om,' at det maatte

overlades Indbyggerne i Austur-Rep, hvilken Rep oprin-

delig har hbrt til Norder-Mula Syssel, men ved Thingo

Syssels Deling i Aaret 4844 i tvende Jurisdiktioner

henlagdes under Norder-Tbingb" Syssel, selv at tage Be-

slutning om, til hvilken af Jurisdiktionerne, Thingb eller

Norder-Mula Syssel, den skal henhbre, deels om, hvor-

vidt Gaardene Ylri og Syori Varbgjå, der henhore

under Ofjords Syssels Provsti, ogsaa i verdslig Hen-

seende burde henlægges til dette Syssel, saafremt Ved-

kommende maatte bnske det. Hvad bemeldte Hen-

stillinger angaaer, har Ministeriet ikke anseet det nød-

vendigt allerund. at andrage paa, at de foreslaaede

specielle Forbehold bleve knyttede til Sysselets Besæt-

telse, hvorimod den i forbemeldte Resolution Syssel-
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manden paalagte Forpligtelse til at underkaste sig en- 1851.

hver Forandring i Embedsdistriktets Omfang og Grænd- ^^jj^j"
ser, der i hans Embedstid maatte blive foretagen,

ansees tilstrækkelig til det tilsigtede Oiemeds Opnaaelse.

Derimod har Ministeriel i Anledning af Thingets foran-

forte Henstillinger, hvorved ibvrigt er at bemærke, at

den ommeldte saakaldte Austur-Rep ikke er nogen for

sig bestaaende særskilt Rep, men at samme, som Hr.

Amtmanden bekjendt, allerede i Aaret 1845 blev for-

enet med Saudanes Rep i Norder-Thingb' Syssel, troet

at burde anmode Dem om, efter forud indhentede Er-

klæringer fra vedkommende Sysselmænd og eventualiter

Beboerne af de paagjeldende Gaarde, at ville ved disses

Indsendelse behageligen meddele Ministeriet Deres Be-

tænkning og Forslag om, hvorvidt de omhandlede Juris-

diktionsforandringer maatte ansees tilraadelige eller

hensigtsmæssige. — Indenrigsministeriet den 9. Mai

1851.

Indenrigsministeriets Skrivelse til Stiftamt- 9. Mai.

manden over Island, angaaende Underretninger

om Skattens Belfib og Beregning. Khavn den

9. Mai 1851. Isl. Copieb. 1851, Nr. 244.

Det vil, navnligen af det forrige Rentekammers

Skrivelse af 28. April 1832, være Hr. Stiftamtmanden

bekjendt, at der oftere har været opkastet Tvivl, om
og hvorvidt Jordeiendommen bor regnes med ved An-

sættelsen af den saakaldte uSkat" i Island.

Da Sagen for nylig atter er bragt paa Bane af en

Sysselmand i Vester-Amtet, skulde Ministeriet, der maa

ansee en storre Eensformighed i Oppeborselen af den

heromhandlede Afgift for særdeles onskelig, næst at

udbede sig Hr. Stiftamtmandens Yttringer om Spbrgs-

toaalet i Almindelighed behageligen meddelte, tillige

have Dem anmodet om, fra samtlige Sysselmænd i

Siinder-Amtet at ville indhente den muligst ntfiagtige
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Angivelse af, hvilken Forskjel det vilde medftfre i Hen-

seende til Skattens Belob i de respective Sysseler,

hvis Jordegodset ikke blev medtaget ved Skattens Be-

regning, og derefter indsende samme til Ministeriet,

ledsaget af de Bemærkninger, hvortil De muligen maatte

finde Anledning. — Indenrigsministeriet den 9. Mai

mi K
*

Indenrigsministeriets Skrivelse til Amtmanden

over Islands Nord- og Oster - Amt, ang. Forslag

om Forening af begge Mula Sysseler. Khavn

den 9. Mai 1851. — Isl. Copieb. 1851, Nr. 248.

Idet Ministeriet, med Hensyn til det af Hr. Amt-

manden i behagelig Skrivelse af 3. Februar d. A. ind-

givne Forslag om, at det i forrige Aar ledigblevne

Nordermula Syssel maatte combineres med det til-

grændsende Sbndermula Syssel, har maattet ansee det

saaledes reiste Sporgsmaal af en saadan Vigtighed, og

tillige af en saa tvivlsom Natur, at det maatte ansees

rigtigst i sin Tid at forelægge samme for Althinget, i

Lighed med hvad der allerede tidligere er skeet i lig-

nende Tilfælde, har jeg troet ikke at burde udsætte

at andrage paa fornævnte Nordermula Syssels Besæt-

telse, dog saaledes, at der ved samme Intet blev præ-

judiceret med Hensyn til den omhandlede eventuelle

Combination.

I Overeensstemmelse hermed har Ministeriet der-

for om Sagen nedlagt allerund. Forestilling, hvorefter

det har behaget Hs. M. Kongen under 1. i d. M. allern.

at udnævne Sysselmand i Sbndermula Syssel, Th. John-

sen, til Sysselmand i forbemeldte Nordermula Syssel

') under samme Datum er en ligelydende Skrivelse afgaaet

til Amtmanden i Nord- og Oster- Amtet, J. P. Havstein,,

og ligeledes til Amtmand P. Melsted i Vester-Amtet, med
Henviisning til Ministeriets Skrivelse 16. Mai 1850. IsL

Copieb. 1850, Nr. 245-246.
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fra 6. Juni d. A. at regne, saaledes, at ham af Sys- 1851.

selets Afgifter overdrages Skatten og Gjaftolden i For- 9. Mai.

pagtning, imod at svare den ved allerh. Resolution af

26. Septbr. 1838 bestemte aarlige Forpagtningsafgift,

$80 Rbd., samt med Forpligtelse til at administrere

Sysselels Kongetiende saaledes, at den af ham tilsvares

efter hvert Aars Gapitelstaxts Priis paa Middelalen, og

efter Fradrag af l
le i Administrations-Salarium, hvorhos

det er ham paalagl at underkaste sig enhver Forandring,

der i hans Embedstid maatte finde Sted, saavel med
Hensyn til Embedsindtægternes Regulering, som i Hen-

seende til enten Embedsforretningerne eller Grændserne

for Embedets Distrikt. Fremdeles har Hs. M. ved aller-

hbistbemeldte Resolution allern. tilladt, at Sysselmand

Johnsen indtil videre maa være bosat paa Ketilstaoir

paa Vollum, skjbndt denne Gaard er beliggende inden

Sbndermule Syssels Jurisdiktion, dog saaledes, at han

i Henhold til allerh. Resolution af 16. Mai f. A., hvorved

Indenrigsministeriet er bemyndiget til, efter forudgaaet

Brevvexling med vedkommende Amtmand og indhentet

Erklæring fra den paagjeldende Sysselmand selv, at

tage Bestemmelse om, hvor denne skal være bosat i

Sysselet, indtil en fast Ropæl for disse Embedsmænd
efterhaanden kan blive bestemt i hvert Syssel, skal

være Ministeriets Bestemmelse undergiven, forsaavidt

det maatte findes hensigtsmæssigt senere at paalægge
n^m at tage Bopæl inden Jurisdiktionens Grændser.

Endelig har Hs. M. bemyndiget Indenrigsministeriet til,

mdtil Sporgsmaalet om den forbemeldte mulige Com-
bination af Norder- og Sondermula Syssel kan blive

endeligen afgjort, at constituere Sysselmand Johnsen
M tillige at fungere som Sysselmand i Sbndermule
Syssel, imod at antage en Fuldmægtig til Hjælp ved

Forretningernes Udfbrelse, efter Amtels nærmere dertil

leddelende Gonstitution.

Ved tjenstl. at meddele Hr. Amtmanden dette til

behagelig Efterretning, skulde jeg lige tjenstl. have Dem
XVi B. 6
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4851. anmodet om, behageligen at ville, efter al Sysselmand

^ZT^T^ Johnsen — hvem iovriet det Fornbdne herfra er til-

>. Mai.
skrevet — til Dem har, foruden den Sikkerhed, han

som Sysselmand for Sondermule Syssel, for dette Sys-

sels Vedkommende allerede har stillet og som frem-

deles vedbliver i hans Constitution, hvorom han maatte

udstede fornoden Declaralion, afgivet antagelig Gaution

for de Oppeborsler, der blive ham betroede i det

ham nu overdragne Nordermule Syssel, udlevere ham

den herved lagte, for ham allern. aldeles gratis ud-

færdigede Bestalling som Sysselmand i sidstnævnte

Syssel, samt den ligeledes hoslagte, af Ministeriet for

ham udfærdigede Constitution i Sondermule Syssel,

hvorhos bedes paaseet, at saavel nysnævnte Bestalling

samt Constitution, som forbemeldte Cautionsbeviis, be-

horigen thinglæses og Attester derom i sin Tid be-

hageligen indsendes. Og skulde jeg derhos have Hr.

Amtmanden anmodet om, i Henhold til fornævnte allerh.

Resolution, efter nærmere indhentet Forslag fra Syssel-

mand Johnsen, at constituere en habil Mand til Hjælp

ved Sysselmands-Forretningernes Udfdrelse paa Syssel-

mand Johnsens eget An- og Tilsvar, idet Ministeriet

derefter forventer sig underrettet om, hvem denne Con-

stitution maatte blive overdragen.

Sluttelig undlader Ministeriet ikke at tilfoie, at det

ved forbemeldte allerh. Resolution af \. Mai d. A. end-

videre har behaget Hs. M. Kongen allern. at udnævne

Copiist i Justitscontoiret under Kjobenhavns Criminal-

og Politiret, Christen Willemoes, til Sysselmand i Myra

og Hnappadals Syssel inden Islands Vestamt, fra 6. Juni

d. A. at regne. — Indenrigsministeriet den 9. Mai

4854. V,J.- ;^. • J .

io. Mai. Indenrigsministeriets Skrivelse til Stiftamt-

manden over Island, ang. Sysselmæijdenes Bopæl
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i Arnæs og Borgarfjords Sysseler. Khavn den 1 85 1.

10. Mai 1851. — Isl. Copieb. 1851, Nr. 257. IoTmI

At Ministeriet, i Medhold af den i allerh. Resolution

af 16. Mai f. A. dertil givne Bemyndigelse har bestemt,

at Sysselmanden i Arnæs Syssel for Fremtiden skal

være bosat paa Hjalmholt, samt at det endvidere er

tilladt, at Sysselmanden i Borgarfjords Syssel indtil

videre, og forsaavidt dermed ei er forbunden Ulempe

for Postgangen, maa være bosat paa Gaarden Hofn i

bemeldte Syssel, det skulde jeg ikke undlade herved

tjenstl. at meddele Hr. Stiftamtmanden til behagelig

Efterretning og videre Bekjendlgjbrelse i Anledning af

Deres behagelige Skrivelse af 3. Marts sidsll. — Inden-

rigsministeriet den 4 0. Mai -1851.

Indenrigsministeriets Skrivelse til Amtmanden 10. Mai.

over Islands Nord- og Oster- Amt
,

angaaende

Forsørgelsespligten navnlig for Faderens Ved-

kommende. Khavn den 10. Mai 1851. —
Isl. Copieb. 1851, Nr. 258.

I et med Hr. Amtmandens Erklæring under 14.

Septbr. f. A. hertil indsendt Andragende har Syssel-

manden i Skagafjords Syssel, Laurus Thorarensen, yttret

Tvivl om, hvorvidt en af den constituerede Amtmand

under 30. Juli næstforhen afgiven Resolution, hvorved

Bonde Berg^ér J6nsson af Veoraméti inden bemeldte

Syssel blev fritagen for at refundere Skefilstaoa Reps

Fattigkasse et Bidrag af fait 66 Rbd., som af nysnævnte

Fattigkasse var bleven forestrakt til hans uægte Son

J6n Bergp6rssons Underholdning, medens han var i sit

14. og 45. Aar og blev forberedt til Confirmation, kan

ansees som lovmedholdelig, og derfor begjært Mini-

steriets Bestemmelse i saa Henseende meddeelt, hvorhos

det tillige under Sagen er oplyst, at Barnets Moder

er ikke i Stand til at udrede den omhandlede Erstat-

6*
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ning, medens derimod Faderen er en velhavende

Mand.

Foranlediget heraf skulde jeg ikke undlade tjenstl.

at yttre, at ligesom det af Hr. Amtmanden vistnok med

Fbie er antaget, at Forordn, af 14. Oktbr. 1763 og de

derhenhbrende senere Lovbud, der, i Forhold til et

uægte Barns Moder, have begrændset Faderens For-

pligtelse til al sbrge for dets Underholdning, men der-

hos garanteret Opfyldelsen af denne Forsørgelsespligt

ved særdeles Tvangsmidler, ikke have ophævet den

Faderen ifblge Naturens Bud paaliggende Pligt til i et

storre Omfang at sbrge for sit uægte Barn, forsaavidt

han dertil har Evne, naar Moderen enten er dbd eller

formedelst Fattigdom eller paa Grund af andre Om-

stændigheder ikke er istand til at forsbrge Barnet, saa-

ledes synes en saadan mere udstrakt Forsørgelsespligt,

hvad Island angaaer, at være hjemlet saavel i den

ældre som i den nyere islandske Lovgivning, navnligen

i Jonsbogens Framfærslubalks \. Gap. med Kong Eriks

dertil fbiede Retterbod, og i Reglem. 8. Januar 1834

§ 4 cfr. § 6, ifblge hvilke Lovbud det endog maa an-

tages, at Forsørgelsespligten vedvarer indtil Barnet —
uden Hensyn til om det er ægte eller uægte — har

fyldt det 16de Aar.

Da Spbrgsmaalet om Forsørgelsespligten ibvrigt

horer under Domstolenes Afgjbrelse, maatte vedkom-

mende Commune, saafremt Barnefaderen, efter at være

gjort bekjendt med det Forestaaende, fremdeles maatte

vægre sig ved at erstatte Communen det af samme til

hans uægte Barns Underholdning og Opdragelse gjorte

Udlæg, være at henvise til at see Sagen afgjort ad

Rettens Vei. — Indenrigsministeriet den 10. Mai 1851.

io. Mai. Indenrigsministeriets Skrivelse til Amtmanden

over Islands Nord- og Oster-Amt, angaaende Be-
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handlingen af en Vagabond. Khavn den 10. Mai 1851.

1851. — Isl. Copieb. 1851, Nr. 259. ^loTMai

Med behagelig Skrivelse af -16. Septbr. f. A. har

Hr. Amtmanden hertil indsendt et Andragende, hvori

Sysselmand Laurus Thorarensen har paaanket en af Amtet

under 6. April f. A. afgiven Resolution, hvorved blev

approberet en af Sysselmanden i Ofjords Syssel trutfen

Foranstaltning, hvorefter en i Skagafjords Syssel hjemme-

hbrende Person, ved Navn Sblfi Helgason, der var

sigtet for et i Ofjords Syssel begaaet Tyveri, var til

Sagens Uddrag bleven henviist til Underholdning i hans

Forsbrgelseshjem, Fells Rep i Skagafjords Syssel.

Foranlediget heraf skulde jeg ikke undlade til be-

hagelig Efterretning og videre Bekjendtgjbrelse tjenstl.

at melde, at Ministeriet ikke skjbnner rettere, end at

den af Sysselmanden i Ofjords Syssel trufne Foranstalt-

ning, at skikke den Sigtede til sin Hjemstavn, maa,

forudsat at der ikke har været tilstrækkelig Grund til

at belægge hans Person med Arrest, billiges, ligesom

Ministeriet ogsaa maa være enigt med Hr. Amtmanden
i, at Sysselmanden i Skagafjords Syssel, istedetfor at

lade den Paagjeldende forsbrge af Fattigvæsenet, burde

i Henhold til Beglem. af 8. Januar 1834 VII § 20 og

Gane. Skriv, af 24. Marts 1840 have givet ham et Til-

hold om, inden passende Tidsfrist at tage fast Tjeneste,

eller efter Omstændighederne idetmindste forskaffe sig

midlertidigt Opholdssted, hvor han kunde sbge lovligt

Erhverv. Saafremt dette ikke senere erskeet, og den

den Paagjeldende muligen idbmte Straf ibvrigt ikke maatte

være til Hinder derfor, anmodes Hr. Amtmanden der-

for tjenstl. om behageligen at ville paalægge vedkom-

mende Sysselmand det i bemeldte Henseende For-

nbdne. — Indenrigsministeriet den 10. Mai 1851.

Indenrigsministeriets Skrivelse til Amtmanden 10. Mai.

over Islands Nord- og Oster-Amt, ang. Opsidderes
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1851. Forkjobsret ved Salg af offentligt Jordegods.
)^Md. Khavn den 10. Mai 1851. — isi. Copiebog i85i,

Nr. 262.

Af Hr. Amtmandens Skrivelser af 2. og 15. Ja-

nuar d. A. har Ministeriet bragt i Erfaring, at der,

efter at Bjbrn Jonsson paa Grj6tnes har indbetalt den hele

stipulerede Kjbbesum af 1500 Rbd. for Klosterjorden

Åsmundarstaoir, er fra Opsiddersken paa bemeldte

Gaard, Jorunn Asmundsdatter, fremkommen deels Be-

sværing over, at den hende som Leilænding forment-

ligen tilkommende Forkjobsret til Gaarden er ved Salget

bleven tilsidesat, deels Begjæring om at erholde Gaarden

tilkjobs for 1500 Rbd., eller, hvis dette ikke maatte

kunne skee, at Jorden maa blive stillet til offentlig

Auktion.

I denne Anledning skulde jeg forelobigen bemærke,

at denne Indsigelse er kommen Ministeriet saa meget

mere uventet, som det i den af vedkommende Admi-

nistrator i Anledning af Jordens paatænkte Salg i for-

rige Aar afgivne Erklæring, saaledes som vedlagte

Gjenparl udviser, specielt er udhævet, at Enken ikke

vilde være istand til at kjbbe Jorden for den af Bjbrn

Jonsson (Ubudne Kjbbesum, om de( blev hende tilbudt,

idet Ministeriet, da ingen Bemærkning herimod var

fremsat af Amtet, ingen Grund kunde have til at be-

tvivle Rigtigheden af det saaledes Anfbrle.

Dette forudskikket, skulde jeg tjenstl. have Hr.

Amtmanden anmodet om at ville tilkjendegive Kjbberen,

at Ministeriet, efter at den ovennævnte, Samme aldeles

uventede, Indsigelse er fremkommen fra Gaardens Op-

sidderske, ikke seer sig istand til at meddele ham

Skjbde paa Jorden, uden at deri optages en Reserva-

tion med Hensyn til Enkens mulige Forkjbbsret, for-

saavidt denne maatte blive gjort gjeldende og erkjendt

grundet af Domstolene, hvorhos der maatte tilbydes

ham Valget imellem, enten at lade Kjbbet gaae tilbage,
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imod at han erholder sine Udlæg og Omkostninger i 1851.

Anledning af Kjbbet godtgjorte af Enken, ifølge det i Hr. ^P^"
Amtmandens sidstnævnte Skrivelse omhandlede Tilbud

af Enkens Værge, samt tillige, foruden Tilbagebetaling

af Kjbbesummen med paalbbne Renter, endvidere det

af Enkens Værge tilbudne Tillægsbelbb af 100 Rbd.,

eller at Jorden stilles til Bortsalg ved offentlig Auktion,

med Forbehold af Enkens Ret til at indtræde i det

hbieste Bud, hvilken Auktion da vil kunne iværksættes

paa nærmere allerh. Approbation.

Idet Ministeriet forventer, at Hr. Amtmanden vil

bestræbe Dem for at see Sagen ordnet paa bedste

Maaile i Henhold til det Foranfbrte, imbdeseer man i

sin Tid nærmere Indberetning om Udfaldet. — Inden-

rigsministeriet den 10. Mai 1851.

Indenrigsministeriets Skrivelse til Amtmanden io. Mai.

over Islands Nord- og Oster-Amt, ang. Foran-

staltninger til Landvæsenets Fremme. Khavn

den 10. Mai 1851. — Isl. Copieb. 1851, Nr. 265-69.

Ved at meddele Hr. Amtmanden Underretning om,

at de i Deres Skrivelser af 40. og 30. Januar d. A.

ommeldte, af Student Are Aresen paa Flugumyre og

Bonden Bjdrn forlåksson begjærte, Plove med Tilbehbr,

ville blive opsendte med de nu herfra afgaaende Skibe,

undlader jeg ikke at tilmelde Hr. Amtmanden, at Land-

væsenselev Jon Espolin, der i flere Aar har lagt sig

efter Agerdyrkningsvæsenet her i Landet, nu reiser til-

bage til Island, samt at det er hans Agt i indeværende

Sommer at bereise Island, hvortil der er bevilget ham

en offentlig Understøttelse.

Paa denne Reise, hvis nærmeste Formaal Espolin

har angivet at være, at han (tasker at gjore sig nær-

mere bekjendt med Jordbrugets nuværende Tilstand i

de forskjellige Egne af Landet, samt at undersbge Jord-

bundens Beskaffenhed med Hensyn til Dyrkning, hvorhos
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10. Mai.

1851. han vil have sin Opmærksomhed henvendt paa, hvad

der kunde foretages til Qvægracens Forbedring og til

Forebyggelse af Faaresygen m. v., vilde der gives dem,

der maatte bnske Saadant, en bekvem Leilighed hos

ham at erholde den fornodne Veiledning ved Brugen

af de ovennævnte i Island hidtil ukjendte Agerdyrknings-

redskaber, og det turde derfor være hensigtsmæssigt,

at det blev bragt til almindelig Kundskab, at Espolin

med offentlig Understøttelse foretager den ommeldte

Reise, og al Vedkommende ville kunne henvende sig

til ham i den omhandlede Anledning.

Idet Hr. Amtmanden derfor anmodes om, at ville

foranstalte det i Overeensstemmelse hermed videre

Fornodne, forventer Ministeriet i sin Tid at modtage

Underretning om Resultaterne af de Forsog, der saa-

Jedes maatte blive gjorte til Jordens Ploining, samt om,

hvilken Fremgang Jorddyrkningen i det Hele maatte

have i det Dem betroede Amt. — Indenrigsministeriet

den 10. Mai -1851 K

19. Mai. Kongelig Resolution ang. Udnævnelse af kgl.

Commissarius til den islandske Forsamling m. v.

Frederiksborg den 19. Mai 1851. — Isl. Depart.

Forestill, og Resol. Prot. 1851, Nr. 19. — I Forestilling 11.

Mai bemærker Indenrigsministeren (Rosentfrn), at han har ud-

arbeidet og faaet Statsraadets Billigelse til to CForestillingen

vedheftede) Lovforslag, som skulde forelægges den i Island

sammentrædende Forsamling. Det ene af disse Lovforslag

handlede om ulslands forfatningsmæssige Stilling i Riget og

Rigsdagsvalgene paa Island'', det andet om „Valgene til Al-

thinget". — Hvad Islands administrative Forhold angaaer, da

havde Regjeringen ikke troet at burde fremkomme med noget

Forslag desangaaende, forinden Islands forfatningsmæssige

') ved Ministeriets Skrivelser af samme Dato er Amtmanden
i Vester-Amtet for dette Amts Vedkommende, og Stift-

amtmanden for SSnder-Amtets Vedkommende, underrettede

om denne Foranstaltning. Isl. Copieb. sst. Nr. 266 og 269.
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Stilling i Riget var bleven endeligen bestemt. De udarbeidede 1851.
Udkast henstilles til allerhbieste Approbation. *—^v-^*,

Til som kgl. Commissarius at mbde i Forsamlingen fore- 19# ^a*'

slaaes Stiftamtmanden over Island, Grev Trampe, saaledes, at

lian maa blive bemyndiget til at vælge en Tilforordnet, enten

af Forsamlingens Medlemmer eller udenfor sammej endelig

foreslaaes den til dette Hverv fornødne Pengebevilling, som an-

slaaes til 1500 Rbd., og de paa Finantsloven til Forsamlingens

Afholdelse bevilgede 9000 Rbd. — Saaledes indstilles:

a) at Stiftamtmand Grev Trampe allernaad. maa

udnævnes til Commissarius ved den indbemeldte i

Island i indeværende Sommer afholdende Forsam-

ling, og han derhos bemyndiges til at vælge en Til-

forordnet, enten af Forsamlingens Medlemmer eller

udenfor Forsamlingen, og — b) at der til Afholdelse

af de fornodne Udgifter maa anvises Stiftamtmand

Grev Trampe, som Commissarius ved Forsamlingen,

et Belob af indtil 4 500 Rbd. af den paa Finantsloven

af 27. Marts d. A. § 19 B. a 2 opforte Sum.

[Kongelig Resolution]

:

Vi ville allern. have approberet indbemeldte tvende

I-ovudkast til Forelæggelse for den ved Vort allerhoieste

Reskript af 23. Septbr. 4 848 befalede Forsamling i Is-

land, ligesom Vi billige det forresten Indstillede. —
Frederiksborg Slot den 4 9. Mai 4851.

Kongelig Resolution ang. en ny Undersogelse 19. Mai.

af Svovlminerne paa Island. Frederiksborg Slot

den 19. Mai 1851. — lsl. Depart. Forestill, og Resol.

Protok. 1851, Nr. 15. — I Forestilling 17. Mai bemærker

Indenrigsministeren (_Rosenbrn), at den Contrakt, som i sin

Tid var oprettet med Handelshuset Orum & Wulf om Svovl-

minerne vedHusavi'k, mod aarlig Afgift af 100 Rbd., nu vilde

udtobe den 16. Juli næstkommende, og en Bestemmelse være

at tage om Minernes fremtidige Anvendelse og Behandling.

Beretninger fra flere reisende Naturforskere vidnede om,

at den hidtil anvendte Fremgangsmaade ved Minernes Drift

havde været meget feilagtig, hvorfor de ogsaa i det Hele kun
have givet lidet, og i de sidste Aar næsten slet intet Udbytte.

9
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1851. Beretningerne om, hvad Minerne kunne producere, ere saa

19. Mai. høist forskjellige, at Produktionen af Nogle opgives til 28000

- Lpd. eller endog derover, af den hidtilværende Bestyrer der-

imod til 10 å 12000 Lpd. — Denne Uvished om Minernes Om-
fang og Produktions-Evne havde foranlediget Ministeriet til at

opfordre saavel Kammerraad, Saline-Inspecteur Kabell, som

Pr, Med. Hjaltelin, til at gjøre sig bekjendte med Sagens

Akter, og derefter at yttre sig om Sagen i det Hele. Fra Dr.

Hjaltelin havde Ministeriet modtaget en Beskrivelse over Mi-

nerne, ledsaget af nogle Bemærkninger om den islandske Svovl-

produktion, hvorhos han tilbød at foretage en Reise i Island

i indeværende Sommer, for nærmere at undersøge Minernes

Tilstand og derefter gjøre Forslag til deres fremtidige Be-

handling.

Bestyreren af Frederiksværk, Justitsraad Ehlers, yttrede

sig derhen, at man burde overdrage til en sagkyndig Mand

at foretage den fornødne Undersøgelse af samtlige Forhold.

Som Opgave for denne Undersøgelse antager han at det burde

stilles : ved Boringer, Udmaalinger og deslige at tilveiebringe

nøiagtige Oplysninger om Righoldigheden (Udstrækningen og

Tykkelsen) af de forskjellige Svovllag, at undersøge det raae

Svovls Beskaffenhed og indsamle Prbver af reent Svovl, ei

blot fra de forskjellige Miner, men fra de forskjelligartede

Lag i samme, at søge Oplysninger om den Hurtighed, med

hvilken Svovllagene kunne antages at reproducere sig, samt

endelig om Mængden og Prisen paa Brændsel i Nærheden af

Svovlminerne, Transportomkostninger og deslige. Under For-

udsætning af tilstrækkeligt Brændsel i Nærheden, mener han

at det sikkert vil lønne sig at raffinere en Deel af det vundne

Svovl, medens en Deel afsættes som raat Svovl, f. Ex. til

Svovlsyrefabrikker. Den største Deel vilde efter hans Mening

finde Anvendelse i Danmark, dersom Beskaffenheden kun var

god, men Prisen for større Partier kunde ikke paaregnes høiere

end 5 Rbd. å 5 Rbd. 64 Sk. pr. Centner, medens man i Eng-

land og Frankrig ikke kunde beregne endogsaa høiere Priis

end 4 Rbd. å 4 Rbd. 48 Sk. pr. Centner.

Til dette Foretagende var i Finantsloven bevilget 1000 Rbd.,

og Ministeriet foreslaaer at overdrage Dr. Hjaltelin Under-

søgelsen, saaledes at han ved samme Leilighed undersøger

Kr^suvik og de der i Omegnen beliggende Svovlminer, og

indstiller derfor:
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\) at det allern. maa tillades, al Dr. med. Hjal- 1851.

telin i forestaaende Sommer foretager en Reise til "TT^7T~T

Krysuvik i Island og derfra til Husavik, for at under-

soge de derværende Svovlminer og derefter at ind-

komme med nærmere Forslag angaaende deres frem-

tidige Anvendelse og Behandling; — 2) at der til

bemeldte Oiemed maa anvendes et Belob af indtil

1000 Rbd. af den i Finantsloven af 27. Marts d. A.

sub § 19, B. d opførte Sum, saaledes, at Belobet

udbetales Dr. Hjallelin efter af ham indgivne doku-

menterede Hegninger.

[Kongelig Resolution] :

Indstillingen bifaldes. — Frederiksborg Slot den

19. Mai 1851.

Kongelig Resolution ang. Opforelse af en Kirke *»• Mai.

paa Akureyri (Oefjord). Frederiksborg Slot den

19. Mai 1851. — IsL Depart. Forestill, og Resol. Prot.

1851, Nr. 18. — I Forestilling 10. Mai, indgiven af Kirke-

og Underviisnings-Ministeren (Madvig), bemærkes, at i 1850
• • • _

var indkommet Andragende fra Indvaanerne af Oefjords Han-

delssted om kongelig Tilladelse til at maatte opføre en Kirke

sammesteds, som indtil videre skulde være Annex til Hrafna-

gil, samt en Understøttelse dertil af 2000 Rbd. — Som Grunde
til dette Onske anføres Veilængden til Hrafnagil (P/s Miil),

især da der paa Handelsstedet, som nu talte 185 Indvaanere,

ikke holdtes Heste. Besværligheden forøgedes ved, at Præsten

paa Hrafnagil havde to andre Kirker, og der foregik altsaa

kun hver tredie Helligdag Gudstjeneste paa Hrafnagil. Om-
kostningerne til den nye Kirkes Opførelse ansloges til 3000

Rbd., hvoraf 1000 Rbd. antoges at ville indkomme ved fri-

villige Bidrag. Sognepræsten, Provst Hallgn'mur Thorlacius,

tilbød at udføre Gudstjeneste i den paatænkte nye Kirke 8

Gange om Aaret, især om Foraar og Efteraar, og paa de store

Festdage eengang i hver Fest, dog med Forbehold iovrigt af

den fulde Ret saavel for Præsten som Kirken paa Hrafnagil.

Amtmanden havde anbefalet Andragendet paa Grund af de
concrete Forhold og de gjeldende Anskuelser, navnlig hos Kjøb-
stadboerne, hvis 6ande aandelige Tarv og Interesse han an-
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1854. tager at ville fremmes ved at tilstaae det Omsøgte. Den Be-

19. Mai. tænkelighed, som maatte opstaae imod at opføre en fjerde

- Kirke inden en Menigheds Omraade, som kun talte omtrent

700 Personer, vilde kunne bortryddes ved at afskaffe Kirken

paa Hrafnagil, ved indtræffende Vacance i Kaldet, og at be-

nytte TcJmmeret derfra, eller det derved indkomne Udbytte,

til Opbyggelsen af den nye Kirke. Stiftsøvrigheden havde i

det Hele tiltraadt Amtmandens Yttringer, og navnlig Forflyt-

telsen af Kirken, men Ministeriet havde foreløbig ikke kunnet

indlade sig paa Sagen, og kun indskrænket sig til at bemyn-

dige Stiftsøvrigheden til at indkomme med Forslag ved ind-

træffende Vacance i Kaldet.

Nu var imidlertid et nyt Andragende indkommet fra Be-

boerne, som gjentog det forrige, og anholdt om 1000 Rbd.

enten som Understøttelse eller som La an til Kirkens Opforelse,

og dette Andragende anbefaledes af Ovrigheden. Ministeriet

havde helst ønsket Sagen udsat til indfaldende Vacance i

Kaldet, da Præsten nu modsatte sig at Hrafnagils Kirke skulde

sløifes, men troer dog, at Sagen vil kunne lempes ved at over-

lades til Overeenskomst, og indstiller derfor:

\) at det allern. maa tillades Beboerne af Oe-

fjords Handelssted og Omegn paa egen Bekostning

at opføre en Kirke paa bemeldte Handelssted, dog

under den Betingelse, at de med Hensyn til det af

vedkommende Sognepræst tagne Forbehold om, at

Kirken og Præsten paa Hrafnagil skal beholde sin

fulde Ret, forinden maae komme overeens med be-

meldte Beneficiarius om Ordningen af dette Forhold,

hvilken Overeenskomst derefter skal approberes af

Islands Stiftsøvrighed, samt at bemeldte Beboere paa-

tage dem en solidarisk Forpligtelse til at vedligeholde

den nye Kirke paa egen Bekostning, hvilken For-

pligtelse, naar en Commune i sin Tid maatte blive

oprettet paa Handelsstedet, bliver at overtage af denne

som juridisk Person. — 2) at Stiftsøvrigheden be-

myndiges til ved næste Vacance i Hrafnagils Præste-

kald at indkomme med nærmere Forslag, om ikke

Hrafnagils Sognekirke bor nedlægges, og sammes
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Rettigheder overfares til den eventuelle Kirke paa 4851.

Oefjords Handelssted. "l9^MaT
[Kongelig Resolution] :

Vi bifalde allernaad. disse dine allerunderd. Ind-

stillinger. — Frederiksborg Slot den 19. Mai 1854.

Indenrigsministeriets Skrivelse til Dr. med. 21. Mai.

Jon Hjaltalin, ang. hans Undersogelse af Svovl-

minerne paa Island. Rhavn den 21. Mai 1851. —
Isl. Copieb. 1851, Nr. 293.

Paa en af Indenrigsministeriet i Anledning af Hr.

Doctorens behagelige Skrivelse af 14. i f. M. nedlagt

allerund. Forestilling, har det behaget Hs. M. Kongen

under 19. i d. M. allern. at bifalde:

1) at De i forestaaende Sommer foretager en Reise

til Krysuvfk i Island, og derfra til Husavfk, for at under-

søge de derværende Svovlminer og derefter at ind-

komme med nærmere Forslag angaaende deres frem-

tidige Anvendelse og Behandling, og — 2) at der til

bemeldte Oiemed maa anvendes et Belbb af indtil

4000 Rbd., saaledes at Belobet udbetales efter af Dem
indgivne documenterede Regninger.

I Henhold til allerhbistbemeldte Resolution skulde

J
eg tjenstl. have Dem anmodet om, at ville tiltræde den

omhandlede Reise, saasnart De maatte kunne finde en

passende Leilighed til Island, og er det, saaledes som ogsaa
1 Resol. allerede antydet, anseet for rettest, at De forst

besbger Krysuvik, da det, skjbndt Stedet er privat Eien-

dom, dog vil være af Interesse, navnligen til Sammen-
ligning, at kjende disse Miners Beskaffenhed, hvorhos

der muligen ogsaa kunde være Anledning til ved samme
Leilighed at undersøge nogle andre i Nærheden liggende

Steder, navnligen Fjeldet Hengillinn, hvor man har meent
at Svovl ogsaa forekom. Reisens egentlige Formaal vil

imidlertid være Undersøgelsen af de Staten tilhørende

Svovlminer ved Husavik, og vil Opgaven ved denne
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1851. Undersøgelse fornemmeligen være: ved Boringer, Ud-

21. Mai. maalinger o. desl. at tilvejebringe nbiagtige Oplysninger

om Righoldigheden (Udstrækningen og Tykkelsen) af

de forskjellige Svovllag, al undersoge det raae Svovls

Beskaffenhed og indsamle Prover af raat Svovl, ei blot

fra de forskjellige Miner, men fra de forskjelligartede

Lag i samme, at sbge Oplysninger om den Hurtighed,

med hvilken Svovllagene kunne antages at reproducere

sig, samt endeligen om Mængden og Prisen paa Brændsel

i Nærheden af Svovlminerne, Transportomkostninger

m. v. Tillige vil det være af stor Interesse at erholde

saa noiagtig Oplysning som muligt om Minernes Ud-

strækning og at faa deres Grændser noiagtigen be-

stemte, forsaavidt der i saa Henseende maatte være

nogen Tvivl, i hvilken Henseende Amtmand Havstein

er anmodet om at yde Dem sin kraftige Medvirkning.

Da der endvidere i indeværende Sommer vil finde en

Aflevering Sted af Svovlværket ved Husavik med til-

horende Iuventarier og Bygninger m. m., har man hen-

viist bemeldte Embedsmand til at indhente Deres For-

slag om, hvilke Foranstaltninger der bor træffes til de

omhandlede Gjenstandes midlertidige Conservation, indtil

endelig Beslutning kan blive tagen angaaende Minernes

fremtidige Anvendelse, hvorfor det vil være nbdvendigt,

at De er tilstede der paa Stedet paa den Tid Af-

leveringen skal foregaae, hvilket formentligen vil skee

omtrent midt i Juli Maaned, til hvilken Tid den hidtil-

værende Forpagtning udlbber. Endeligen skulde Mini-

steriet have Dem anmodet om, at ville meddele Amt-

mand Havstein de Hovedresultater, hvortil De ved

Minernes Undersbgelse maatte komme, og vil De ibvrigt

ved Deres Tilbagekomst fra Island have at indgive til

Ministeriet en udforlig Beretning om bemeldte Under-
i

sbgelse og Resultaterne deraf, tilligemed et motiveret

Forslag angaaende Minernes fremtidige Anvendelse og

Behandling.

Med Hensyn til Udbetalingen af det Dem tillagte
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Honorar vil herfra blive folet fornbden Foranstaltning, \

efter Deres nærmere derom indgivende Regning, og vil

De i sin Tid have til Ministeriet at indgive documenteret

Regnskab over Udgifterne ved bemeldte Reise, hvilke

dog under ingen Omstændigheder maae overstige det

i Resol. bestemte Belbb, derunder indbefattet det Ho-

norar, der foruden Bestridelsen af Reiseomkostningerne

niaatte kunne tillægges Dem. — Indenrigsministeriet

den 21. Mai 1851.

Indenrigsministeriets Skrivelse til Amtmanden 21
•

over Islands Nord- og Oster -Amt, ang. Svovl-

værket i Hnsavik og Svovlminernes Undersøgelse

m. v, Khavn den 21. Mai 1851. — lsi. Copieb.

1851, Nr. 294.

Paa en af Indenrigsministeriet nedlagt allerunderd.

Forestilling har det behaget Hs. M. Kongen under 19.

i d. M. allern. at bifalde:

1) at Dr. med. Hjaltalin i foreslaaende Sommer
foretager en Reise til Krysuvik i Island og derfra til

Husavik, for at undersoge de derværende Svovlminer,

°g derefter at indkomme med nærmere Forslag an-

gaaende deres fremtidige Anvendelse og Behandling;

°8 — 2) at der til bemeldte Oierned maa anvendes

et Belbb af indtil 1000 Rbd., saaledes, at Belobet ud-

betales efter af Dr. Hjaltalin indgivne documenlerede

Regninger.

Ved tjenstl. at meddele Hr. Amtmanden denne

allerh. Resolution til behagelig Efterretning, og idet jeg

tillige lader medfblge en Gjenpart af Ministeriets Skri-

velse af D. D. til Dr. Hjaltalin denne Sag betræffende,

skulde jeg lige tjenstl. have Dem anmodet om, at ville

yde Dr. Hjaltalin Deres gode Bistand ved den omhand-

lede Undersbgelse og ved Bestemmelsen af Eiendom-

mens Grændser, hvilke det navnligen vilde være af

Vigtighed at faae satte saa nbiagtigt som muligt, i Til-
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1851. fælde af at det maatte ansees hensigtsmæssigt i sin

TTT^T*^ Tid at afhænde bemeldte Svovlminer med Tilhorende.
21. Mai.

Dernæst vil Svovlværket ved Hiisavlk, med tilhørende

Huse og Inventarier m. v., ved en til Forpagtningscon-

trakten af 25. Juli 183-1 § 8 stottet Skjons- og Vur-

deringsforretuing, i indeværende Sommer være at af-

levere fra de nuværende Forpagtere til en paalidelig

Mand, der har at modtage samme paa den kgl. Kasses

Vegne, i hvilken Henseende Hr. Amtmanden anmodes

om, i Henhold til Deres behagelige Skrivelse af 6. Ja-

nuar d. A., at ville foranstalte det Fornodne, efter at

De forud har indhentet Dr. Hjaltalins Forslag om, paa

hvilken Maade der rettest vil være at forholde med

de paagjeldende Gjenstandes Opbevaring m. v., indtil

endelig Bestemmelse om Minernes fremtidige Anvendelse

kan blive tagen, og forventes det iovrigt, at Hr. Amt-

manden under Forretningen vil paasee den kgl. Kasses

Tarv paa bedste Maade, ligesom ogsaa Afskrift af For-

retningen bedes i sin Tid hertil indsendt, ledsaget af

Deres nærmere Ytlringer desangaaende. Da Ministeriet

endeligen har paalagt Dr. Hjaltalin at meddele Hr.

Amtmanden de Hovedresultater, hvortil han ved Under-

søgelsen maatte komme, skulde man tjenstl. udbede

sig Deres Betænkning om, paa hvilken Maade De der-

efter antager at Minerne for Fremtiden ville kunne an-

vendes paa den for det Offentlige hensigtsmæssigste

Maade, og hvad der i den Henseende videre kan være

at foretage. — Indenrigsministeriet den 21. Mai 185-1.

24. Mai. Indenrigsministeriets Skrivelse til Stiftamt-

mand Grev Trampe, angaaende hans Funktion som

kgl Commissarius ved Forsamlingen i Reykjavik.

Khavn den 24. Mai 1851. — Isl. Copiebog issi,

Nr. 299.

Paa Indenrigsministeriets allerund. Forestilling har

det behaget Hs. M. Kongen under 19. i d. M., saaledes
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som nærmere fremgaaer af den i Gjenpart vedlagte 1851.

Expedition, allern. at udnævne Hr. Stiftamtmanden til 24. Mai.

kongel. Commissarius ved den i Island i indeværende

Sommer afholdende Forsamling, og derhos at bemyn-

dige Dem til at vælge en Tilforordnet, enten af For-

samlingens Medlemmer eller udenfor Forsamlingen; og

har det endvidere behaget Hs. M. allern. at bevilge,

at der til Afholdelse af de i den Anledning fornødne

Udgifter maa anvendes indtil et Belbb af 1500 Rbd.

af den paa Finantsloven af 27. Marts d. A. § 19, B. a.

2 opforte Sum.

Ved herom at meddele Hr. Stiftamtmanden Under-

retning, skulde jeg tjenstl. melde, at Ministeriet, ved

at erhverve fornævnte Resolution for det ovennævnte

Belobs Anvendelse, er gaaet ud fra, at Hr. Stiftamt-

mandon i Anlednine af Deres Function som Commis-

sarius ved den ovennævnte Forsamling, samt til Af-

holdelsen af de Udgifter, som maalte behoves til den

Dem Tilforordnede, vil kunne disponere over et Belbb

af 1000 Rbd. uden at De derfor vil behbve at aflægge

noget Regnskab, men at derimod hvad der maatte

medgaae til andre extraordinaire Udgifter, saasom til

en Sekretair for Dem selv, til Extraskrivere m. v., vil

være at udbetale af det tilovers blivende Belbb af 500

Rbd., efter derover indgivne Regninger, hvorhos man
1 sin Tid forventer en samlet documenteret Beregning

°ver samtlige hertil medgaaende Belbb hertil behage-

hgen indsendt.

Ibvrigt undlader man ikke at tilfbie, at der af det

foranfbrle Hr. Stiftamtmanden tilstaaede Belbb allerede

er efter Begjæring af Justitsraad, Contoirchef Massmann

udbetalt ham 600 Rbd., for dermed at besbrge forskjel-

lige Indkjbb for Dem i Anledning af Deres forberbrte

Stilling, samt at Landfogden i Island er tillagt Ordre

om, efter Deres nærmere Reqvisition at udbetale de

ivrige 900 Rbd. af Islands Jordebogskasse.

XVi B. 7

i
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Slutteligen skulde Ministeriet have Hr. Stiftamt-

manden bemyndiget til, ved den omhandlede Leilighed

at anvende og benytte de Effekter, der fra Althingets

sidste Mode endnu haves i Behold, og antages af Dem

at være tagne i Forvaring i Medhold af Ministeriets

Skrivelse af 3. August f. A. — Indenrigsministeriet

den 24. Mai 1851.

24. Mai. Indenrigsministeriets Skrivelse til Amtmanden

over Islands Nord- og Oster-Amt, angaaende en

forhenværende Capelians geistlige Rettigheder i

Henseende til Afgiftsfrihed. Khavn den 24. Mai

1851. — Isl. Copieb. 1851, Nr. 301.

Med Hensyn til, at forhenværende personel Ca-

pelian Jon Thorlacius, som siden Aaret 1847 driver

Bondenæring, har, paa Grund af sin nævnte tidligere

Stilling, nægtet at erlægge Thinggjæld for Aarene 1848

og 4849, nemlig Skat, Kongetiende, Gjaftold og Laug-

mandstold, har Administrator Are Sæmundsen, der

fungerede som constitueret Sysselmand i fjords Syssel

i nysnævnte Aar, i et med Hr. Amtmandens behagelige

Skrivelse af 20. August f. A. hertil indsendt Andragende

anholdt om, at Kongetienden for begge Aar maa, efter

Fradrag af Incassationssalarium, forsaavidt Præsten an-

sees at være afgiftsfri, blive ham refunderet af Jorde-

bogskassen med 3 Rbd. JO Sk., hvilket Belob han,

imod Regres til Jon Thorlacius, har indbetalt i bemeldte

Kasse, men at han derimod, i Tilfælde af at Præsten

er afgiftspligtig, maa forhjælpes til at erholde hele Thing-

gjældens Belob.

Efter at jeg om Sagen har brevvexlet med Ministeriet

for Kirke- og Underviisningsvæsenet, der har yttret, at da

det er oplyst, at Personer i lignende Stilling ere, som hen-

hbrende til Geistligheden, ifolge langvarig Praxis blevne

fritagne for at erlægge de omhandlede Mandtalsbogs-

afgifter, vil der formentligen ikke være tilstrækkelig
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Anledning til at tilsidesætte denne Praxis i nærværende \

Tilfælde, skulde jeg til behagelig Efterretning og for-

noden Bekjendtgjorelse tjenstl. melde, at dette Mini-

sterium heller ikke skjbnner rettere, end at den Paa-

gjeldende, som tjenstledig Gapellan, maa henregnes til

Geistligheden og saaledes nyde den denne ved allerh.

Resol. af 7. Marts 1774 og Reglem. 47. Juli 1782 til-

lagte Afgiftsfrihed, hvorfor det ogsaa er foranlediget,

at det nævnte Belbb af 3 Rbd. 4 Sk. vil blive Are Sæ-

mundsen tilbagebetalt af Islands Jordebogskasse, men
at der ibvrigt Intet fra Ministeriets Side haves imod,

at Spbrgsmaalet, om Saadant maatte bnskes, sbges af-

gjort ved Domstolene. - Indenrigsministeriet den 24.

Mai 1851.

Indenrigsministeriets Skrivelse til Amtmanden 27

over Islands Nord- og Oster -Amt, ang. Forslag

om Combination af Maia Sysselerne med Oster-

Skaptafells Syssel. Rhavn den 27. Mai 1851.

—

Isl. Copieb. 185], Nr. 313.

I Forbindelse med hvad der i Ministeriets Skrivelse

af 9. d. M. er meddeelt om, at det er paatænkt, i sin

Tid at forelægge Althinget Spbrgsmaalet om en eventuel

Forening af begge Mula Sysseler, skulde jeg, med Hensyn

til hvad der i Hr. Amtmandens behagelige Skrivelse

af 6. Februar d. A. er yttret om en mulig Combination

af Oster- Skaptafells Syssel med Sondermula Syssel,

tjenstl. melde, at da den hidtilværende treaarige Con-

stitution i Skaptafells Syssel er udlbben til næste Aar,

vil der i denne Henseende Intet være til Hinder for

den ommeldte Plans Realisering, for hvilken ogsaa

unægteligen vægtige Grunde synes at tale.

Da imidlertid den derved fremkommende Juris-

diction, bestaaende af begge Mula Sysseler og Oster-

Skaptafells Syssel, vilde blive af en saadan Udstrækning,

og de der forefaldende Forretninger af et saadant Om-

7*
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4851. fang, at samme ikke vilde kunne bestrides af een Em-

^T^TT^r bedsmand, er det kommet under Overveielse, om ikke
27. Mai. 7 '

Forholdet kunde ordnes saaledes, at der vel kun blev

een Sysselmand ansat i den samlede Jurisdiction, men

at det da tillige blev gjort ham til Pligt at holde 2

examinerede og med udstrakt Constilution forsynede

Fuldmægtige, af hvilke den ene da formentligen burde

være bosat paa Seydisfjord og den anden paa Berufjord.

Men forinden Videre heri foretages, har man

ikke villet undlade tjenstligst at udbede sig Hr. Amt-

mandens nærmere Ytlringer og eventuelle Forslag til

Sagens Ordning behageligen meddelte. Ligeledes øn-

skes ved samme Leilighed meddeell: deels Oplysning,

om det ikke maatte ansees hensigtsmæssigst, at Lægen

i det omhandlede Distrikt for Fremtiden blev bosat paa

Berufjord, deels Underretning om, hvorledes Qvaran-

tainevæsenet paa de forskjellige Handelssteder i begge

Mula Sysseler for Tiden er indrettet. — Indenrigsmini-

steriet den 27. Mai 1851.

27. Mai. Indenrigsministeriets Skrivelse til Amtmanden

over Islands Nord- og Oster -Amt, ang. Ret til

Forsorgelse i en Commune. Khavn den 27. Mai

1851. — Isl. Copieb. 1851, Nr. 314.

Ved behagelig Skrivelse af 6. Septbr. f. A. har

Hr. Amtmanden forelagt Ministeriet til Afgjorelse en

imellem Engihlids og forkelshols Bepper i Hunavatns

Syssel opstaaet Tvist om, i hvilken af bemeldte Bepper

Fruentimmeret Anna Sigfusdatter og hendes udenfor

Ægteskab fbdte Barn, J)6ranna, bor ansees forsb'rgelses-

berettigede, idet det i saa Henseende fra J>orkelshols

Reps Side er indrommet, at bemeldte Anna Sigfusdatter

vel tidligere har været forsflrgelsesberettiget samme-

steds, men derhos tillige anfort, at da hun j Aaret 1846

har indgaaet Ægteskab med en i Engihlids Rep for-

sorgelsesberettiget Person, ved Navn Gudmundur Jons-
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son, maa, ifolge Reglen i Reglem. af 8. Januar -1834

§ 6, Forsørgelsespligten ogsaa for Konen og det for

Ægteskabet af dem sammenavlede Barns Vedkommende
antages at være gaaet over paa Mandens Forsbrgelsesrep.

Foranlediget heraf undlader Ministeriet ikke tjenstL

at melde, at da det under Sagen er oplyst, at Ægte-

skabet er indgaaet imod det i Frd. 30. April 1824 § 3

Nr. 10 fastsatte Bud om, at Nogen af dem, der agte

at indgaae Ægteskab, maa have modtaget urefunderet

Understøttelse af Fattigvæsenet, med mindre dertil er

meddeelt Samtykke fra Mandens Forsbrgelsescommune,

kan det saaledes indgaaede Ægteskab ikke gjOre nogen

Forandring i de tidligere om Forsørgelsespligten be-

staaende Regler, hvorfor J>orkelshols Rep fremdeles

maa ansees forpligtet til at forsørge Moderen og det

forend Ægteskabet fddte Barn, imod atter at have Re-

gres til Vedkommende, hvem Ægteskabets Stiftelse kan

tilregnes, hvorimod de i Ægteskabet sammenavlede

Bom ville fdlge Faderens ForsbrgeJseshjem. Da Ægte-

skabet imidlertid i anden Henseende har juridisk Virk-

ning, og da det ægteskabelige Samliv ikke bor forstyrres,

vil Engihlids Rep ikke kunne modsætte sig at mod-

tage hele Familien^ imod at erholde et passende Bidrag

for Konen og det inden Ægteskabet fbdte Barn af

fjorkelshols Rep, og vil Stbrrelsen af bemeldte Bidrag,

naar vedkommende Repper ikke derom kunne blive

enige, være at bestemme af Amtet.

I Overeensstemmelse med disse Regler, der alle-

rede findes udtalte i Skrivelse af 4. August 1842 (Coll.

Tid. fors. A. Pag. 846) og Indenrigsministeriets Skrivelse

af 27. Juli 1849 (Dep. Tid. Pag. 878j, bedes Vedkom-

mende tilkjendegivet det Fornbdne. — Indenrigsmini-

steriet den 27. Mai 1851.

Indenrigsministeriets Skrivelse til Amtmanden s*?. Mai.

over Islands Nord- og Oster-Amt, ang. Krigsskat

»
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185*- af Renter af kongel. Obligationer. Khavn den
7^Mai.

27. Mai 1851. — Isl. Copieb. 1851, Nr. 315.

Af de med Hr. Amtmandens behagelige Skrivelse

af 4. Januar d. A. indsendte Skrivelser fra Admini-

strator for Mukajwerå Klostergodses Norderpart, Arni

Thordarson og Faktor Jakob Johnsen paa Hiisavik, har

Ministeriet bragt i Erfaring, at den Fdrstnævnte, efter

at have til Faktor Johnsen indbetalt et Belbb af 200

Rbd., har af denne erholdt en Anviisning paa, hos

Landfogden i Island at oppebære et Johnsen tilhørende

Rentebelob af lignende Storrelse, for dermed at betale

et Afdrag paa Intraderne af Klostergodset for Fardag-

aaret 1848— 1849, men at Landfogden, i Medhold af

Indenrigsministeriets Skrivelse af 20. Januar 1849, har

i bemeldte Rentebelob afkortet 25 Rbd. i Krigsskat, og

saaledes kun meddeelt Qvittering for 4 75 Rbd., hvor-

efter Faktor Johnsen har vægret sig ved at godtgjcire

Administrator Thordarson det nævnte Belob af 25 Rbd.,

som formentligen urigtig afkortet, og begjært Sporgs-

maalet forelagt dette Ministerium til Afgjorelse.

I Anledning heraf skulde jeg ikke undlade tjenstl.

at melde, at ligesom det ved For. 5. Juni 1848 § 8 er

befalet, at der som Krigsskat skal erlægges Vs af et

Aars Rente af alle kgl. og offentlige Obligationer, uden

at noget Hensyn derved er taget til hvem der er Eier

af de paagjeldende Obligationer, saaledes har den for-

rige Statsgjældsdirection paa dertil af det daværende

Rentekammer given Anledning, i Skrivelse af 13. No-

vember 1848 erklæret det for hævet over al Tvivl, at

en saadan Decourt ogsaa burde finde Sted med Hensyn

til de kgl. Obligationer, hvoraf Rente forskudsviis ud-

betales af den islandske Jordebogskasse, eftersom den

Omstændighed, at Renterne, til Bekvemmelighed for de

paagjeldende Obligationseiere, foreskydes dem af Jorde-

bogskassen i Island, paa ingen Maade kunde begrunde

nogen Ret til Fritagelse for Udredelsen af den omhandlede
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Skat, hvilken samme Anskuelse ogsaa senere af Finants- 1851.

ministeriet er indskjærpet i Skrivelse til Indenrigsmini- ^J^J^T
steriet af 12. Mai 1849, hvorved det iovrigt blev til-

kjendegivet, at Indvaanerne i Island, ifblge Statsraads

Beslutning af 7. i s. M., skulde være fritagne for at

svare Krigsskat.

Som Fblge heraf kan der saaledes ikke være

Spbrgsmaal om at fritage en enkelt Obligationseier fra

at taale den ommeldte, af Finantsministeriet for be-

meldte Aar fordrede almindelige Decourtering, hvorved

det ifblge Foranfbrte ikke kan komme i nogen Betragtning,

at Vedkommende er bosat paa Island, og da Landfogden

saaledes maa antages at have havt fuldkommen Hjem-

mel til den af ham foretagne Decourtering, vil Admi-

nistrator Arne Thordarson i Jordebogskassen have at

indbetale det manglende Belbb, hvorimod han atter i

denne Henseende maa kunne henholde sig til Faktor

Johnsen og, i fornbdent Fald, lade dette deres private

Mellemværende afgjbre ved Domstolene.

I Overeensstemmelse hermed anmodes Hr. Amt-

manden om at ville tilkjendegive Vedkommende det

Fornbdne. — Indenrigsministeriet den 27. Mai 4851.

Indenrigsministeriets Skrivelse til Amtmanden 27. Mai.

over Islands Nord- og Oster-Amt, ang. Nord- Og

Oster - Amtets Bibliothek. Khavn den 27. Mai

1851. — Isl. Copieb. 1851, Nr. 316.

Idet Ministeriet bifalder de Foranstaltninger, som

ifblge Hr. Amtmandens behagelige Skrivelse af 4. Fe-

bruar d. A. ere blevne trufne til Ordningen af den

fremtidige Afbenyttelse af Nord- og Oster-Amtets Biblio-

thek, undlader jeg ikke tjenstl. at melde, at del dermed

fulgte nye Gatalog over Bibliothekets Boger er, over-

eensstemmende med Deres Begjæring, blevet afleveret til

Cand.jur. Vilhjålmur Finsen, for af ham at besorges trykket,
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samt at det endvidere vil blive foranstaltet, at de til

Trykningen medgaaende Omkostninger ville, efter ind-

given Regning, blive anviste til Udbetaling som en Ud-

gift for Islands Jordebogskasse, imod at de atter ved

Hr. Amtmandens Foranstaltning blive bemeldte Kasse

refunderede af Renterne af Nord- og Oster-Amtets

oeconomiske Fond.

lovrigt forventer Ministeriet en Oversigt over nys-

nævnte Fonds Status for indeværende Aar, og frem-

deles hvert andet Aar hertil behageligen indsendt. —
Indenrigsministeriet den 27. Mai 485-1.

27. Mai. Indenrigsministeriets Skrivelse til Amtmanden

over Islands Nord- og Oster-Amt, ang. Kjob af

Oddeyri til Kjobstadgrund for Akureyri. Khavn

den 27. Mai 1851. — isi. Copieb. i85i, Nr. 319.

Efter de ved Hr. Amtmandens behagelige Skrivelse

af 11. Februar d. A. meddelte Oplysninger om Han-

delsstedet Akureyri og det i Nærheden liggende Sted

Oddeyri, maa Ministeriet med Dem være enigt i, at det

kunde være bnskeligt, om sidstnævnte Sted kunde

blive kjbbt for offentlig Regning, for derefter at forenes

med det nuværende Handelssteds Grund. Da imid-

lertid Intet hertil er optaget paa Finantsloven for inde-

værende Aar, skulde jeg tjenstl. henstille til Hr. Amt-

manden, om ikke Kjobesummen, der af Sysselmanden

er opgiven at ville belbbe 300 Rbd., foruden en moderat

Godtgjbrelse for nogle af den nuværende Eier paa

Stedet anvendte Bekostninger, maatte forelobigen kunne

afholdes af Nord- og Oster-Amtets oeconomiske Fond,

idet bemeldte Fond da enten senere vilde kunne ud-

lbses som Eier af Stedet af den vordende Commune,

eller erholde sine Udgifter dækkede ved Leie og Grund-

afgifter, og maatte det ibvrigt ved det eventuelle Kjbb

paasees, at fornoden Reservation i Skjodet tages med
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Hensyu til den i Hr. Amtmandens foranforte Skrivelse

berorte, fra Eieren af Gaarden Lbgmannshlid fremkomne

Paastand om, at den nordlige Deel af Oddeyri tilhorer

nysnævnte Gaard. Dernæst skulde Ministeriet lige tjenstl.

henstille, om det ikke, ifald Kjobet af Oddeyri maatte

komme istand, maatte være rettest officielt at authori-

sere det saaledes udvidede Handelssteds Grændser, der

da vilde komme til at gaae fra Gleraaen til det nu-

værende Handelssteds sydligste Grændse, i hvilken

Henseende Hr. Amtmandens nærmere Yttringer og

Porslag imodesees — samt om ikke, under samme

Forudsætning, en midlertidig Bygningscommission bor

oprettes paa fjord til at foretage den nodvendige

Udviisning af Grunden saavel paa Oddeyri som paa

Akureyri, efter de samme Regler, sem for Bygnings-

commissionen i Reykjavik ere bestemte.

Ibvrigt skulde Ministeriet, med Hensyn til hvad der af

Hr. Amtmanden er yttret om, at det vilde medføre særdeles

Vanskelighed og Bekostning for den nuværende Syssel-

mand i Ofjords Syssel at flytte til Handelsstedet, be-

mærke, at dette muligen kunde undgaaes, naar Syssel-

manden vilde forpligte sig til regelmæssig at være til-

stede paa fjord til bestemte Tider til Forretningernes

Besørgelse, og iovrigt til der at have en af Amtet con-

slitueret Fuldmægtig, der kunde paategne Skibspapirer

og overholde Orden m. v. Slutteligen bedes Under-

retning om, hvorledes Qvarantainevæsenet paa Ofjord \

før Tiden er indrettet, behageligen meddeelt. idet Mi-

nisteriet iovrigt imbdeseer Hr. Amtmandens nærmere

Indberetning i sin Tid om, hvad der i forberorte Hen-

seende maatte blive foretaget. — Indenrigsministeriet

den 27. Mai 4854.

Indenrigsministeriets Skrivelse til Amtmanden si. Mai.

over Islands Nord- og Oster -Amt, ang. Under-

støttelse til Anskaffelse af Jorddyrknings -Red-
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1851. skaber. Khavn den 31. Mai 1851. — isi. Copieb,

31. Mai. 1851, Nr. 332.

For at imbdekomme de med Hr. Amtmandens be-

hagelige Skrivelser af 30. Januar og 10. Februar d. A.

hertiJ indkomne og af Dem anbefalede Andragender

fra Bonden Bjbrn Thorlaksson paa Fornhagi i Ofjords

Syssel og Student Are Aresen paa Flugumyri i Skaga-

fjords Syssel, om at forundes nogle Agerdyrknings-

redskaber, har Ministeriet igjennem det kgl. Landhus-

holdningsselskab foranlediget, at der i indeværende

Foraar ere til Vedkommende opsendte:

a) til Bjbrn Thorlaksson en amerikansk Plov og et

Sæt Seletbi, og — b) til Are Aresen en amerikansk Plov,

en svensk Harve og Seletbi til 2 Heste.

Landhusholdningsselskabet har derefter hertil ind-

givet en Regning over de Omkostninger, der ere med-

gaaede ved Indkjbbet af de ommeldte Redskaber, hvilke

Udgifter, foruden Transportomkostningerne, udgjbre:

a) for \ Plov til B. Thorlaksson 10 Rd. » Sk.

samt Seletbi . . . .22—48 —
32 Rd. 48 Sk.

b) for \ Plov til Aresen . . 10 Rd. »Sk.

1 Harve 14 —
:

» —
Seletbi 22 —48—

46 — 48 —
Da her imidlertid ikke haves nogen Sum disponibel

til de nævnte Omkostningers Afholdelse, idet navnligen

den af Hr. Amtmanden i Deres forberbrte Skrivelse af

40. Februar paapegede Conto, der er bestemt til Have-

dyrkningens Fremme i Island m. v., allerede er saa

stærkt bebyrdet, at Udgiften ikke deraf vil kunne ud-

redes, skulde jeg tjeristl. henstille til Hr. Amtmanden,

om det ikke maatte ansees billigt, at de Paagjeldende

selv bidrage Noget, t. Ex. Halvdelen, til Anskaffelsen

af de omhandlede Redskaber, og om ikke Resten maatte

kunne afholdes af Renterne af Norder- Amtets ooco-

nomiske Fonds Midler, og maatte Belbbene derefter
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foranstaltes indbetalte i Jordebogskassen og Landfogdens 1851.

Qvittering derfor hertil indsendes, for at Belobet s^eQ ^si^m^T
kan blive anviist Landhusholdningsselskabet til Ud-

betaling.

Hvorvidt Sagen kan blive ordnet i Overeensstem-

roelse hermed, derom imddesees Hr. Amtmandens nær-

mere Indberetning i sin Tid. — Indenrigsministeriet

den 31. Mai 1851.

Indenrigsministeriets Skrivelse til Gudmund si. Mai.

Olafsson Stephensen, ang. en Reise til Shetlands-

øerne og Skotland paa Landvæsenets Vegne m. v.

Khavn den 31. Mai 1851. — Isi. Copiebog i85i,

Nr. 334.

I Skrivelse af Gaars D. har De underrettet Ministeriet

at De, navniigen af pecuniaire Hensyn, ikke seer

Dem istand til, saaledes som i allerh. Resol. af 4. i d.

M. er bestemt, paa Deres Hjemreise til Island i inde-

værende Sommer at tage Veien over Færoerne til Shet-

landso'erne og det nordlige Skotland, for der at gjore

Dem bekjendt med Kelpfabrikationen, men at De der-

l*nod har paatænkt, forst at reise direkte til Island og

senere hen paa Sommeren derfra atter til Skotland, for

at blive der Vinteren over, og i denne Tid at gjore

Dem bekjendt saavel med Husdyreavlen sammesteds,

som med Kelpfabrikationen m. v., saafremt den saa-

ledes forandrede Reiseplan ikke maatte blive misbilliget

af Ministeriet.

Efter de saaledes forklarede Omstændigheder vil

Ministeriet vel jkke modsætte sig Bevilgelsen af det

Ansogte, dog under den Betingelse, at De ved et forme-

ligt Revers, hvortil et Udkast hoslagt medfblger, for-

Pligter Dem til, inden 2 Aar fra Datum at fuldfore den

i forberorte allerh. Resolution bestemte Reise til Shet-

landsøerne og det nordlige Skotland, hvortil De har

modtaget en Understøttelse af 200 Rbd. af det Offent- .
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1851. lige, og derefter om bemeldte Reise at gjbre en ud-

^T^iT^ forlig Indberetning til Ministeriet, eller i modsat Fald
ol . Min.

inden samme Tid at tilbagebetale Belobet skadeslost. —
Indenrigsministeriet den 31. Mai 1851.

6- Juni.
«

Kirke- og Underviisnings-fflinisteriets Skrivelse

til Stiftsøvrigheden i Island, ang. Organisten i

Reykjavik, hans Lon og Forpligtelser. Khavn

den 6. Juni 1851. — Isl. Copieb. 1851, Nr. 338.

Med Hensyn til de af Hr. Stiftamtmanden og D. H.

i behagelig Skrivelse af 26. Februar d. A. forklarede

Omstændigheder, og efter om Sagen at have brevvexlet

med Indenrigsministeriet, vil Ministeriet Intet have imod,

at der af den paa Finantsloven af 27. Marts d. A. til

adskillige Udgifter for Island opfdrte Sum af 4000 Rbd.

maa for indeværende Finantsaar udbetales Organist Pétur

Gudjohnsen 20 Rbd. qvartaliter, eller ialt 80 Rbd., for

at udfore Orgelspillet j Reykjavik Domkirke, dog imod

at han, i Forbindelse med den Underviisning i Sang

og Musik, som han er pligtig at give Eleverne ved den

lærde Skole og ved Pastoralseminariet i Reykjavik, end-

videre paatager sig tillige at give de sidstnævnte Elever

Underviisning i Mesning. Og maatte det iovrigt paa-

lægges bemeldte Organist at undervise een eller flere

Elever i Orgelspil.

Hvilket herved tjenstl. meddeles Hr. Stiftamtmanden

og D. 11. til behagelig Efterretning og videre Foranstalt-

ning, idet jeg ikke undlader at tilfole, at et lignende

Belbb vil til bemeldte Oiemed blive opfdrt paa Gultus-

ministeriets islandske Budget for næste Aar, hvorimod

Ministeriet forventer i sin Tid at modtage Stiftsøvrig-

hedens nærmere Yttringer om, hvorvidt en saadan Ud-

gift maatte være nodvendig for Fremtiden. — Ministeriet

for Kirke- og Underviisningsvæsenet den 6. Juni 4851.
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Kongelig Resolution ang. Foranstaltninger i

Henseende til Ordningen af ftvarantainevæsenet

paa Island. Christiansborg Slot den 6. Juni 1851 K

Jsl. Depart. Forest. og Resol. Prot. 1851, Nr. 22. — I Fore-

stilling 27. Mai foredrager Indenrigsministeren ^RosencJrn) hvad
hidtil var foretaget vedkommende Qvarantainevæsenet i Island

siden 1831 (i alt Væsentligt optaget i Circulaire til Qvaran-

tøine-Commissionerne i Island 5. Juli 1851), og indstiller:

at Ministeriet allern. maa blive bemyndiget til,

endvidere at meddele Amtmændene og Sundheds-

kommissionerne i Island de fornbdne Paalæg og In-

structioner i Overeensstemmelse med det Foranforte,

og navnligen saaledes, at Mæslinger og andre smit-

somme epidemiske Sygdomme ogsaa bor være Gjen-

stand for Qvarantainevæsenets Opmærksomhed og

Behandling, paa samme Maade som Bornekopper efter

Plak. 20. Juni 1838, samt at det allern. maa tillades,

at der midlerlidigen, indtil nærmere Bestemmelse

desangaaende kunde s ved lages, af Skibe, som lægges

i Observalions-Qvarantaine i en islandsk Havn, maa

opkræves den ovennævnte 2 Betaling.

[Kongelig Resolution] :

Indstillingen bifaldes. — Christiansborg Slot den

6. Juni 1851.

Plakat for Island, ang. Forpligtelse for Em-

bedsmænd og deres Enker at yde Bidrag til Re-

partitionsfondene. Khavn den 8. Juni 1851. —
Plakatens Indhold og dens Udstedelse er bifaldet af Kongen

ved Resol. 6. Juni 1851. Isl. Depart. Forest. og Resol. Prot.

1851, Nr. 21 med Bilage (Althingets Petition m. v.). — Den

anføres som publiceret i Synodalforsamlingen i Reykjavik i

Juli 1852, og i Sysselerne overalt i samme Aar, med Und-

tagelse af Reykjavik By og Gullbringa og Kjosar Syssel, hvor

den allerede er bekjendtgjort 1851. — Original-Aftryk hos

Indenrigsmin. Circ. 5. Juli 1851.

2
) nemlig den i Circ. 5. Juli 1851 bestemte Betaling.
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1851. Schultz, 2 Blade i 4«°. FBrste Side Titelblad, den danske

8. Juni. Titel overst, derunder den islandske, Resten af Titelbladet

dansk; paa anden Side den danske Text med Indenrigsmini-

sterens (RosenSrns) og Contoirchefens i det islandske Depar-

tements Expeditionscontoir (Oddg. Stephensens) Underskrift;

paa tredie Side den islandske Text uden Underskrifter; fjerde

Side blank. — Depart. Tid. for 1851, S. 545. Algreen-Us-

sings Samling af Love og Anordninger vedkommende Danmark

m. v., 1851, S. 275—276. — Islandsk: Original-Aftryk med

den danske Text (see ovenfor). Ti'bindi fra alfungi Islendfnga

1853, Viob. B, S. 40. — Althingets Forhandlinger i Ti'bindi

frå alfungi Islendfnga 1849, S. 55—57, 186-192, 212—213,

802-303.

Plakat for Island, angaaende Embedsmænds og

deres Enkers Forpligtelse til at yde Bidrag til Reparti-

tionsfondene.

Paa Indenrigsministeriets allerund. Forestilling har

det under 6. d. M. behaget Hs. M. Kongen, i Henhold

til Althingets Indstilling, allern. at bifalde, at Embeds-

mænd og deres Enker herefter af deres tiendebare

Losegods skulle yde de lovbegrundede Bidrag til Re-

partitionsfondene lige med Bonder.

Hvilket herved kundgjores til Efterretning for alle

Vedkommende. -- Indenrigsministeriet den 8. Juni 1851.

O pi o bréf fyrir Island, um skyldu embættismanna

og ekkna J>eirra ab gjalda til jafnaoarsjéoanna.

Eptir uppåstiingu stjérnardeildar innanrikismålanna

og samkvæmt bænarskra aljringis, hefir konungi J)6knazt

6. [). m. allramildilegast ab fallast å, ab embættismenn

og ekkjur J)eirra skuli héreptir, af tfundbæru lausafé

sfnu, greiba lbgskipub gjold til jafnabarsjébanna, jafnt

sem bændur.

|>etta birtist hér ollum hlutabeigendum. — f stjérnar-

deild innanrikismålanna, 8. Juni 1851.
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Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden 1851.

over Island, ang. Afdrag af de Landsoverrettens

Kedlemmer tillagte Gager. Khavn den 10. Juni

1851. - Isl. Copieb. 1851, Nr. 841.

Ifølge derom indgivet Andragende fra Medlemmerne

1 den islandske Landsoverret, har Hr. Stiftamtmanden

i behagelig Skrivelse af 24. Februar d. A. indstillet,

at det Afdrag af 1 V« %, som hidtil er blevet decour-

teret i bemeldte Embedsmænds Gage, maatte bortfalde,

samt at det, som saaledes siden Aaret 1845 er afkortet,

tøaatte refunderes dem af Islands Jordebogskasse.

Foranlediget heraf skulde jeg ikke undlade tjenstl.

at melde:

Ved at afgive allerund. Betænkning over, hvilke af

de for Danmark i Aarene 1845 og 1 846 emanerede

Anordninger der burde gjores gjeldende for Island,

indstillede Althiuget, blandt Andet, i Aaret 1847, at

F°r. 8. Januar 1845, som ophæver den ved For. 12.

Juni 4 770 paabudne Embeds-Procentskat, maatte blive

gjort gjeldende paa Island, og at derhos den Afkort-

ning i nogle islandske Embedsmænds Gager, som var

Paabuden ved For. 31. Januar 1691 og 23. Februar

1692, maatte vorde ophævet.

Efter at der derpaa om Sagen var blevet brev-

vexlet med det daværende Rentekammer og Finants-

deputationen, behagede det Hs. M. Kongen, paa en af

Justitsministeriet nedlagt allerund. Forestilling, under

31. Oktbr. 1848 blandt Andet allern. at resolvere: tt
at

ligesom For. af 8. Januar 1845 allerede i Aaret 1847

var bleven gjort gjeldende for Island derved, at Rente-

kammeret under 12. Juni bemeldte Aar havde tilskrevet

Amtmændene, Biskoppen og Landfogden i Island, at

den i For. 12. Juni 1770 omhandlede Embeds-Procent-

skat efter Emanationen af For. 8. Januar 1845 skulde

være bortfalden, ogsaa af samtlige Embeder der paa

Landet, af hvilke den, som saadan, da svaredes, saa-
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1851. ledes skulde ogsaa den Afkortning i nogle islandske

10. Juni. Embedsmænds Gager, som var paabuden ved For. 31.

Januar 1694, 10. Oktbr. 1699 og 25. Januar 1719, for

Fremtiden bortfalde", og blev det derhos allernaad.

bestemt, at Indholdet af denne allerh. Resolution skulde

meddeles Althinget ved dets næste Sammentræden.

Dette maa imidlertid, uagtet Sagen stod i Forbin-

delse med den Althinget i Aaret 1849 forelagte Arve-

anordning, være bleven overseet eller forglemt i den

korte Tid, der var levnet den kgl. Commissarius efter

hans Ankomst til Sagernes Behandling.

Imidlertid ere dog de paagjeldende Embedsmænds

Gager senere blevne optagne paa Finantsloven for

1850—51 og 1851—52 uden nogen Afkortning, og der

vil saaledes, hvad det sidstnævnte Finantsaar angaaer,

Intet være til Hinder for, at Vedkommende erholde

de fulde Gagebelob udbetalte, i hvilken Henseende

Hr. Stiftamtmanden derfor anmodes om at ville med-

dele Landfogden det Fornodne; derimod vil, da Regn-

skabet for 4850—51 nu maa antages at være endeligen

afsluttet, hvad der er blevet de omtalte Embedsmænd

afkortet saavel i bemeldte Finantsaar som i det fore-

gaaende Tidsrum fra fornævnte allerh. Resolutions Da-

tum den 31. Oktober 1848 til 1. April 1850 ikke i Aar

kunne tilbagebetales Vedkommende, da ingen Sum
hertil haves paa Finantsloven for indeværende Aar,

hvorimod det til bemeldte Oiemed fornodne Belbb vil

af Ministeriet blive optaget paa næste Finantsbudget.

Hvilket herved tjenstl. meddeles Hr. Stiftamtmanden

til behagelig Efterretning og videre Bekjendtgjorelse,

idet jeg ikke undlader at tilfoie, at ifblge den tidtnævnte

allerh. Resol. af 31. Oktober 1848 kan der ikke være

Spdrgsmaal om at tillægge Vedkommende Fritagelse

for den omhandlede Decourt fra et tidligere Tidspunkt

end bemeldte Resolutions Datum. — Justitsministeriet

den 4 0. Juni 1851.
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Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden *851.

°ver Islands Vester -Amt, ang. Bestyrelsen af

Umyndiges Midler. Khavn den 10. Juni 1851. —
*8l. Copieb. 1851, Nr. 344.

Ved hertil at indsende en Beretning om Overfor-

toynderivæsenets Tilstand i Vester-Amtet for Tidsrummet
fra f. Juli 1848 til Udgangen af Aaret 1849, har Hr.

Amtmanden tillige forelagt Ministeriet til Afgjorelse et

tofcllem nogle Overformynderier i Vester-Amtet omtvistet

SpbrgsmaaJ, om nemlig den i For. 48. Februar 1847

§ 4 c indeholdte Bestemmelse, hvorefter det, under

Iagttagelsen af visse sammesteds nærmere givne For-

skrifter, er tilladt at anvende af den en Umyndig til-

hørende Arvecapital til hans Underholdning og Op-

dagelse, ogsaa kan komme til Anvendelse i de Tilfælde,

hvor Arvecapitalen, i Medhold af samme Forordnings

§ 7 Litr. b, bliver indestaaende hos den efterlevende

af Forældrene, og Bbrnene forblive hos denne.

Foranlediget heraf undlader jeg ikke til behagelig

Efterretning tjenstl. at melde, at da der paahviler For-

ældrene en ubetinget Pligt til at sorge for deres Bom,
yil> som ogsaa af Hr. Amtmanden antaget, den Efter-

levende, der er istand til af egen Formue at under-

holde Bbrnene, ikke kunne gjbre Fordring paa at an-

vende Noget af den dem tilfaldne Arvecapital til deres

Underholdning og Opdragelse, hvorimod det maa beroe

Paa en Overeenskomst mellem vedkommende Værge

°g Overformynder, og eventualiter paa Amtmandens Re-

solution, om nogen, og da hvor stor en Deel af Renten

v, l kunne anvendes til Hjælp ved de omhandlede Om-

kostningers Bestridelse, forsaavidt Saadant i enkelte

Tilfælde maatte ansees nødvendigt.

Ibvrigt forventer Ministeriet, at Hr. Amtmanden vil

Paasee, deels at de af Dem paapegede Mangler i Værge-

toaalets Bestyrelse paa nogle Steder blive snarest muligt

xv. #*. 8
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1854. afhjulpne, deels at de befalede Oversigter herefter blive

HTT"^* saaledes affattede, at de indeholde fuldstændige 02; noi-
10. Juni. 7

.

agtige Beretninger om samtlige Overformynderiers Til-

stand i det Dem betroede Amt. — Justitsministeriet

den 10. Juni 1851.

10. Juni. Justitsministeriets Skrivelse til Stiftsøvrig-

heden i Island,, ang. Forslag til nyt Regulativ

for Hospitalernes Indtægter. Khavn den 10. Juni

1851. — Isl. Copieb. 1851, Nr. 345.

Hr. Stiftamtmanden og D. H. har, ved hertil at ind-

sende Bemærkninger fra Amtmændene over Nord- og

Oster-Amtet, samt over Vester-Amtet paa Island over

det af Althinget i sin Tid foranledigede Spbrgsmaal,

om Affattelsen af et nyt Regulativ for de saakaldte

Hospitalslodder, i behagelig Skrivelse af 25. Septbr.

f.
v A. med Hensyn til Sagens Ordning fremsat folgende

Forslag, nemlig:

a) principaliter: at Opkrævningen af de ved An-

ordning af 27. Mai 1746 paabudne saakaldte Hospitals-

lodder skulde for Fremtiden bortfalde, men i deres

Sted blive bestemt en almindelig Afgift, der, efter samme

Grundsætninger som andre offentlige Skatter, maatte af

Landet blive udredet til Bedste for det ved Plak. 23.

August 4848 stiftede Lægefond; og

b) in subsidium: at de saakaldte Hospitalslodder

ophæves in natura, men at i deres Sted en vis Penge-

afgift, der sammenlagt idetmindste kunde æqvivalere

de aarlige Indtægter, Hospitalslodderne hidtil have givet,

maatte engang om Aaret blive paalagt hver Baad, som

i den ved Hospitalsanordningerne bestemte Tid gaaer

paa Fiskeri.

Hvad imidlertid det forstnævnte Alternativ angaaer,

maa Ministeriet, navnligen saalænge det islandske Af-

giftssystem ikke er ordnet, finde Betænkelighed ved,
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istedelfor den omhandlede specielle Afgift til Hospitalerne

eller Lægefondet, at foreslaae en ny almindelig Afgift

ni Medicinalvæsenet i Island, hvortil der desuden vilde

udfordres et eget Lovbud, hvorom der ikke foreligger

Boget Andragende fra Althinget, der tvertimod ind-

skrænkede sig til at begjære et nyt Regulativ for Hos-

Pitalslodderne og deres Opkrævning. Heller ikke kan

Ministeriet ausee det tilraadeligt, at forandre de hidtil

m natura ydede Hospitalsafgifter til en Pengepræstation,

da dette upaatvivleligen vilde gjore den omhandlede
Ydelse endnu mere upopulair end den allerede er,

tigesom det ogsaa er imod de bestaaende Bestemmel-

ser
i For. 27. Mai 1746, der udentvivl i del Væsentlige

ko*r bibeholdes saalænge den nævnte Afgift bestaaer.

Forsaavidt det derimod maatte befindes, at den

nuværende Opkrævnings- og Realisationsmaade, navn-

ngen i Sonder-Amtet, er mindre hensigtsmæssig, skulde

J eg tjenstl. henstille til Hr. Stiftamtmanden og I). H.,

der ikke maatte findes Anledning til at foretage en
saadan Forandring heri, at den nævnte Oppebbrsel

kunde give et større Udbytte end hidtil, og om navn-

'•gen ikke en lignende Fremgangsmaade som den, der

efter den i Gjenpart vedlagte Erklæring fra Amtmanden
°ver Nord- og Osler-Amtel folees i dette Amt, og som
) detVæsentlige stemmer med de i Hospitalsanordningen

foreskrevne Regler, burde for Fremtiden saavidt muligt

,agUages ved bemeldte Afgifts Opkrævning og Realisa-

ll°n ogsaa for Sonder-Amtets Vedkommende. - Justits-

ministeriet den 10. Juni 1851.

Bekjendtgj oreise fra Ministeren for Kirke- 10. Juni.

°8 Underviisningsvæsenet, ang. statsvidenskabelig

Esamen ved Universitetet. Rhavn den 10. Juni

1851. _ Denne BekjendtgjBrelse anftires som publiceret i

Synodal forsamlingen i Reykjavik i Juli Maaned 1852, samt i

%ra og Hnappadals Syssel 1852. — Original-Aftryk hos

8*
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1851. Schultz, 2 Blade i 4'°. Depart. Tid. for 1851, S. 561-563.

10. Juni. Algreen-Ussings Samling af Love og Anordninger m. m. Dan-
———mark vedkommende, 1851, S. 276—277.

Bekjendtgjorelse angaaende de nærmere Bestem-

melser for Indretningen og Afholdelsen af den ved kgl.

Resolution af 29. Juli 1848 (bekjendtgjort ved Plak. af

10. August næstefter) anordnede statsvidenskabelige

Examen ved Kjobenhavns Universitet, samt angaaende

den Adgang til Embeder, hvortil Aflæggelsen af denne

Examen giver Udsigt.

Paa Ministeriets allerund. Forestilling har det be

haget Hs. M. Kongen under 6. d. M. allern. at bifalde

folgende nærmere Bestemmelser angaaende Indretningen

og Afholdelsen af den ved kgl. Resolution af 29. Juli

1848 (bekjendtgjort ved Plak. af 10. August s. A.) an-

ordnede statsvidenskabelige Examen ved Kjobenhavns

Universitet, samt angaaende den Adgang til Embeder,

hvortil Aflæggelsen af denne Examen giver Udsigt,

nemlig:

1. Den statsvidenskabelige Examen, der afholdes

ved de for Universitetets Examinér foreskrevne Tider

af Aaret, skal være deels skriftlig, deels mundtlig.

Der gives fire skriftlige Opgaver, nemlig: een i

Nationaloeconomie (Theorie og Politik); een i Finants-

, videnskab; een i dansk Forfatnings- og Forvaltnings-

Ret; een i dansk Retsencyclopædie, indbefattende Grund-

trækkene af den danske Civilret.

Den mundtlige Prove anstilles i folgende fem Ho-

vedfag: 1) Nationaloeconomie; 2) Finantsvidenskab

;

3) Dansk Forfatnings- og Forvaltnings-Ret; 4) Dansk Rets-

Encyclopædie ; 5) Fædrelandets Statistik; — samt i fol-

gende fem Bifag: 1) Statsvidenskabelig Encyclopædie

;

2) Almindelig Statsret; 3) Politisk Historie; 4) Folkeret;

5) Statistikens Theorie og sammenlignende Statistik.

Ved denne Examen anvendes de samme Cha-

rakterer som ved den fuldstændige juridiske Examen.
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For hver enkelt Disciplin, hvori ved Examen exami- 1854.

neres, skal Gandidaten meddeles en speciel Cbarakteer, 10. Juni.

°g af de specielle Charakterer bliver Hovedcharak-
teren at uddrage efter de Regler, som af Ministeriet for

Kirke- og Underviisningsvæsenet nærmere ville blive

bestemte. Saavel de specielle Charakterer som Hoved-

charakteren blive at indfore i Candidatens Testimonium

publicum.

3. Candidater, der have underkastet sig fuldstæn-

dig juridisk Embedsexamen, kunne fritages for Examina-

"on i dansk Retsencyclopædie og Folkeret, imod at

Middeltallet af de Charakterer, de ved bemeldte Examen
have erholdt for dansk Civilret, og den dem tildelte

Cbarakteer i Folkeretten Iræde istedenfor Charaktererne

> disse Fag ved den statsvidenskabelige Examen.

4. Ved den mundtlige Examen i ethvert Fag skulle,

foruden Examinator
;

to Censorer være tilstede, nemlig

en Professor af det rets- og statsvidenskabelige Fa-

kultet og en af de overordnede Embedsmænd under
de civile Ministerier, hvilke Embedsmænd kaldes til at

udfore dette Hverv efter den Omgang og den Orden,

hvorom Ministeriet for Kirke- og Underviisningsvæsenet

årener sig med de bvrige vedkommende Ministerier.

Strax efter Examinationens Tilendebringelse have Exa-

roinator og Censorerne al tildele Specialcharakteren,

som i de Fag, i hvilke skriftlige Opgaver finde Sted,

bliver at bestemme efter Udfaldet saavel af den skrift-

nSo som af den mundtlige Prove.

5. Der tilsikkres ikke dem, der have underkastet

S,B den statsvidenskabelige Examen, nogen udelukkende

ftet til visse Embeder, men derimod vil denne Examen

betragtes som indeholdende en særdeles Anbefaling til

Ansættelse i alle saadanne Embeder i og under de

forskjellige Ministerier, der ansees at kræve Kundskab
i Lov og Ret, uden at den fuldstændige juridiske Exa-

men er gjort til Betingelse for deres Opnaaelse, Rets-

skriverembeder og Sagfbrerbestillinger dog undtagne.
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1851. Navnlig ville de, der have underkastet sig denne Exa-
•*r;"%T' men, kunne cjore sie Haab om fortrinlig Adgang til

10. Juni. '
" J ° © s &

saadanne administrative Embeder, ved hvilke i Forening
y

med hiin Indsigt i Lov og Ret den ovrige ved denne
j

Examen provede Kundskab maa erkjendes for vigtig.

Hvilket herved bekjendtgjores til Efterretning for
j

alle Vedkommende. — Ministeriet for Kirke- og Under- I

viisningsvæsenet den 10. Juni 1851. I

n. juni. Indenrigsministeriets Skrivelse til Amtmanden !

over Islands Vester -Amt, ang. Beregning af en

Sysselmands Diæter ved Udforelse af Jordtaxa-

tionen. Rhavn den 11. Juni 1851. — lsi. Copieb.

1851, Nr. 348.

Af vedlagte Gjenpart vil Hr. Amtmanden bringe i

Erfaring, at Sysselmanden i Dala Syssel, Kammerraad

C. Magnusen, har i et til Ministeriet under \. August
\

f. A. indgivet Andragende fort Besværing over en af

Hr. Amtmanden afgiven Decision, hvorved der er nægtet

ham Diætpenge for de Dage, han i Aaret 1849 har

overværet og dirigeret Jordtaxationen for Dala Syssel,

nemlig fra 8—13. Oktbr. og W—M. Novbr. s. A. eller

i Alt i -13 Dage, paa Grund af at Taxationen for samt-

lige Repper i Sysselet er udfort paa Sysselmandens

Bopæl, Skard, og at han folgelig ingen Reiser i den

Anledning har foretaget.

Foranlediget heraf undlader jeg ikke til behagelig

Efterretning og Bekjendtgjorelse for ovennævnte Syssel-

mand tjenstl. at melde, at Ministeriet ganske maa bi-

falde den af Hr. Amtmanden om Sagen udtalte An-

skuelse, for hvilken, foruden de af Dem paaberaabte

Grunde, endvidere kan anfores, at det folger saavel af
i

m

Sagens Natur som af den udtrykkelige Bestemmelse i

For. 27. Mai 1848 § 2, at Taxationen skulde udfores i

hver Rep for sig, hvorved det altsaa er forudsat, at

Sysselmanden nodvendigviis maatte gjbre Reiser mellem
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de forskjellige Repper. Denne Bestemmelse er itfvrigt

af en saa væsentlig Betydning, at der vistnok var Grund
til at tvivle om, hvorvidt den omhandlede Forretning,

hvorved hiin Bestemmelse er i den Grad tilsidesat, at

Taxationen for hele Sysselet — som meldt — er fore-

tagen paa et og samme Sted, kan tillægges nogen Gyl-

dighed, og Ministeriet skulde derfor tjenstl. udbede sig

Hr. Amtmandens Yttringer behageligen meddelte saavel

herom, som om der ikke maalte være Anledning til at

paalægge Sysselmanden selv at afholde de til den tidt-

ttfisvnte Forretning medgaaede Omkostninger i det Hele.

Indenrigsministeriet den 11. Juni -1851.

Indenrigsministeriets Skrivelse til Marine- 12. Juni

ministeriet, ang. Veiiedninger ved Kystseiladsen

Paa Island. Khavn den 12. Juni 1851. —
Isl

- Copieb. 1851, Nr. 353.

Da Stykkisholm i Islands Vester -Amt er et af de

Steder, som paa Grund af dets Beliggenhed og ovrige

lokale Forhold maa ansees fortrinligen skikket til en

storre Handelsvirksomhed, har Ministeriet fra Amtmanden
0Ve r bemeldte Amt sogt Oplysning om Beskaffenheden
a f Havnen sammesteds og Indseilingen til samme, i

hvilken Henseende Amtmanden har indsendt en af

Købmand Arni Thorlacius, der baade er sagkyndig og
n°ie bekjendt med Lokaliteten, forfattet Beskrivelse over

"avnen og dens Omgivelser.

Ministeriet har antaget, at det muligen kunde in-

teressere Marineministeriet at blive nærmere bekjendt i

naed Indholdet af den ovennævnte Beskrivelse, navn-

'igen hvad Indseilingen til Stykkisholm angaaer, og til-

lader sig derfor hoslagt at fremsende en Extrakt af

thorlacius' Beretning med tilhørende Kort over Havnen
Ved Stykkisholm til eventuel Afbenyttelse, forsaavidt

disse Oylysninger ikke allerede paa anden Maade maatte
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1851. være komne velbemeldte Ministerium tilhænde *. Og
12. Juni. skulde jeg derhos tjenstligst udbede mig Ministeriets

') Det her omtalte Kort og Beskrivelse over Stykkisholms

Havn er siden afgivet til Sbkort-Archivet (Sakort-Archivets

modtagne Breve 1851, Nr. 76). I Beskrivelsen, dat. Stykkis-

holm 8. Februar 1851, bemærker Thorlacius:

.... „Havnen viser sig kun at være liden, men den

er sikker og har Dybde nok, endog for de stbrste Skibe.

Da Ringe næppe med Sikkerked kan anbringes i Klip-

perne, paa Grund af at disse ere noget lbse og spaltede,

saa maa der fortbies omkring de baade paa Sugandesben

CSugandis-ey) og Stykket (Stykkij og Hbfden (Hofoi)

liggende Klippespidser og store Stene. De Skibe, som

fortbie imellem Sugandes'b, Stykket og Hbfden, maae

sætte Anker udfor V. N. "V. og N. Vind, ligesom antydet

er paa Kortet. Paa Svai er det ikke raadeligt at ligge,

thi N. O. Vind sætter temmelig Sb* ind, og til at stikke

betydeligt paa Touget eller Kjættingen er der ikke Plads,

hvorfor, i det Tilfælde, at Skibet ragede i Drift, Forliis

vilde være uundgaaeligt, thi Stranden bestaaer overalt af

tildeels hbie og steile Klipper. Jeg har ogsaa erfaret, at

Holdebunden ikke er saa ganske til at stole paa, thi deels

er den paa sine Steder noget Ibs, og deels er den ikke

fri for Stene, hvilket især er Tilfældet imellem Hbfden og

Sugandesb, og lidt længere vester efter, der tilskrives den

Aarsag, at her i ældre Tider er udkastet Ballast. Dette

findes ogsaa antydet paa det medfblgende Kort.

At Anduvningen og Indseilingen til Stykkesholms Havn
er, eller forekommer at være, noget vanskelig og afskræk-

kende, især for Ubekjendte, kan ikke nægtes
5

dog, naar

rigtig Sbmandskundskab bruges, kan Faren ikke være
* stor. Efter min Mening er det nbdvendigt for hvert Skib,

som skal anlbbe enten Stykkesholm eller Flatb, at sbge at

faae Kjending af Sælskjærene (SelskeiO. Disse ligge omtrent

i retvisende Nord til Vest og i en Miils Afstand fra Hukken
bstenfor Grbnneijord (Grundarfjbrfcr); ved Floden i Spring-

tid ere de rigtignok lave og tildeels overskyllede afSben,

dog ere enkelte Stene at see ovenfor Vandet; til andre

Tider og i godt sigtbart Veir ville de kunne sees paa

en Afstand af indtil en Miil. Man beholder dem om
Styrbord, og kan fra Bugten af nærme sig klods til dem,

endog paa mindre end Kabellængdes Afstand. Distancen
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Yttringer meddelte om, hvorvidt Samme maatte see sig

»stand til at meddele saadanne paalidelige Vejledninger,

der kunne offentliggjores, betræffende Seiladsen paa de

vigtigste Hovedhavne i Island.

Efter Afbenyttelsen tor man forvente medfølgende
Kort tilbagesendt. — Indenrigsministeriet den 12. Juni

1851.

Justitsministeriets Skrivelse til Finantsmini- u. Juni.

steriet, ang. Forbedringer i det islandske Medi-

cinalvæsen. Rhavn den 14. Juni 1851. —
IsL Copieb. 1851, Nr. 361.

At Lægevæsenet paa Island boiligen trænger til

Reform, har længe været almindelig erkjendt, idet man
ttavnligen har været enig i, deels at Lægernes Antal

var for iudskrænket, deels at deres Kaar burde

forbedres. Landet er for Tiden inddeelt i syv Læge-

imellem Sælskjærene og Etøskuldsb' er omtrent 1 '/* Miil

og Coursen omtrent ONO. retvisende. Hb'skuldso vil i

sigtbart Veir være at see, naar man har Sælskjær tvers;

den er lav og ikke meget kjendelig, dog kan man, siden

Steenvarden blev opfort ifjor, ikke saa let forvexle den

med de indenfor den liggende Oer.

Ved Hoskulds« begynder den egentlige Indseiling til

Stykkesholm, omtrent l3k Miil, og paa denne O opholde

som bekjendt Lodserne sig, hvilke, efter de sædvanlige

Lods-Signaler, derfor komme ud. Da Farvandet imellem

Sælskjær og Hbskuldsb, ligesom ogsaa imellem disse

CSælskjærene) og Land, er opfyldt med mangfoldige Skjær

og Grunde, kan det uden Lods aldeles ikke beseiles. . .

.

Sluttelig tillader jeg mig endvidere at bemærke, at

her paa Stykkesholm er hc5it Vande med ny og fuld Maane

Kl. 6, og at Vandet stiger og falder i Springtid indtil 18

Fod og i slap Tid 6 å 8 Fod. Udenfor H«skulds« sætter

Floden retvisende Ost i og Ebben Vester i, men imellem

6erne og Skjærene forandres denne Strømmens Retning

meget. Strømmen laber ogsaa her i Springtid med en

Fart af indtil over 4 Miil i Vagten."
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1851. distrikter, hvoraf tre findes i Sonder-Amtet, nemlig det

14. Juni. ostre og vestre Lægedistrikt, hvilket sidste forestaaes

af Landpbysikus, hvem der er tillagt i Gage 600 Rbd.,

personligt Tillæg 300 Rbd. og Husleiehjælp 150 Rbd.,

ialt 1050 Rbd., og Vestmanno, der udgjor et eget Læge-

distrikt; 2 i Vester-Amtet og 2 i Nord- og Oster-Amtel,

hvortil endnu kommer, at der i Hunavatns og endeel

af Skagafjords Syssel er oprettet en interimistisk Læge-

post med en Lon af 300 Rbd. Til hver af de faste

Dislriktslægeposter er henlagt en Gage af 300 Rbd. og

desuden en Brugsjord eller en Husleiehjælp af 25

—

30 Rbd.
{

Det er indlysende, at der ved del nævnte Per-

sonale ikke kan ydes tilstrækkelig Lægehjælp i et Land,

der er af en saa stor Udstrækning som Island, lige-

som ogsaa, at de nuværende Lægers Forretninger (na-

turligviis med Undtagelse af Lægen paa Vestmanno)

ere yderst besværlige og for nogle af dem endog uover-

kommelige. Paa den anden Side er det ligesaa vist,

at Lægerne for slorste Delen ere henviste til den dem

tillagte ringe Lon, da kun lidet er at tjene ved den

private Praxis. Det kan saaledes ikke nægtes, at de

islandske Lægers Kaar ere meget uheldige, hvilket og-

saa har foranlediget Dr. med. Schleisner, der i Aarene

1847 og 1848 har opholdt sig i Island og bereist Lan-

det, til at indgive et Forslag om, at der maatte blive

oprettede 12 Lægedistrikter, og at de islandske Læger

for Fremtiden maatle blive gagerede som Physici her

i Landet, nemlig 4 med 11 00 Rbd., 4 med 900 Rbd. og

4 med 700 Rbd. Dette Forslag er, ligesom Ordningen

af Medicinalvæsenet paa Island i det Hele, blevet stillet

i Bero, indtil Islands forfatningsmæssige saavel som

navnligen dets finantsielle Stilling er bleven ordnet

Imidlertid blev i Aaret 1848 Distriktslægeposten

paa Vestmanno' ledig, og da samme derefter blev op-

slaaet vacant, viste det sig, at der til Posten meldte

sig kun en eneste Supplikant, der imidlertid, paa Grund

i
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af den ham tildelte ringe Examenscharakteer og bvrige 1851.

Oplysninger, ikke antoges at være i Besiddelse af de 14. Juni.

lil bemeldte Oiemed fornbdne Egenskaber. Sundheds-

collegiet yttrede allerede i den Anledning, at det ikke

var at vente, at en duelig Læge vilde attraae den

fcævnte Post, med mindre samme blev betydelig for-

bedret. Da man imidlertid antog, at denne Mangel

paa Concurrence muligen kunde hidrbre fra, at storste

Delen af de yngre Læger paa den Tid vare beskjæf-

"gede i Krigen, blev Postens Besættelse indtil videre

udsat.

I Slutningen af forrige Aar blev Distriktslægeposten

1 Vester-Amtets nordre Distrikt, ved den derværende

Læges Entledigelse, ledig. Medens Posten derefter var

°pslaaet vacant i den lovbefalede Tid af 6 Uger, ind-

kom kun een Ansogning derom, nemlig fra den i Aaret

'848 entledigede Distriktslæge paa Vestmanno, Schnei-

der. Da denne Mand imidlertid, paa Grund al* hans

W Sindssvaghed grændsende Melancholi, der var Aarsag

W hans Entledigelse fra det nysommeldte Embede,

tøaatte ansees aldeles uskikket til den omhandlede Post,

blev det anseet rettest, at lade Embedet endnu i 6

Uger være opslaaot vacant, for at give de fra Krigen i

Vinterens Lob hjemvendende Læger Leilighed til at

°°ncurrere. Efter Udlbbet af denne Termin indberet-

tede Sundhedscollegiet, som dels vedlagte Skrivelse af

^- i f. M. udviser, at der ingen nye Supplikanter havde

^eldt sig, og yttrede tillige, at Aarsagen til dette saa

Ualmindelige Phænomen upaatvivleligen maatte være

den ringe Gagering, hvoraf Distriktslægen, der Lidet

eNer Intet kan fortjene ved privat Praxis, næslen alene

har at leve, hvorhos Gollegiet, næst at bemærke, at i

Qaar Gagen kunde forbedres, vilde yngre Læger deri

finde Opmuntring til at sbge Embedet, henstillede, om
ikke en saadan Gageforhbielse kunde bevirkes.

Med Hensyn til det saaledes Anførte, og da det

Ueppe synes forsvarligt, at lade to af de islandske Di-
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1851. slriktslægeposter i længere Tid henstaae ubesatte, bar

Ministeriet troet at burde bringe i Forslag, at de nu-

værende Distriktslægeposter i Island kunne blive saa-

ledes forbedrede, at der tilstaaes de 3 ældste Distrikts-

læger et Tillæg af 300 Rbd. hver, og de 3 yngste et

Tillæg af 200 Rbd. hver, medens det derimod antages,

at Landpbysici Lbn ikke for Tiden behoves at forhoies.

Ministeriet er derfor sindet at optage den heromhand-

lede Udgift, der i Alt vil udgjore 1500 Rbd., paa næste

Aars Budget, saafremt der fra Finansministeriets Side

Intet derimod maatte findes at erindre, hvorom jeg

saaledes tor udbede mig vclbemeldte Ministerii Yttringer

behageligen meddelte ved Bilagets Tilbagesendelse. —
Justitsministeriet den \ i. Juni 1851.

14. Juni. Islandske Departements Skrivelse til Finants-

ministeriets andet Departement, ang. Beregningen

af en Sysselmands Gage. Khavn den 14. Juni

1851. — Isl. Copieb. 1851, Nr. 362.

I Anledning af, at Copiist i Justitscontoiret under

Kjøbenhavns Criminal- og Politiret, Ghrist. Willemoes,

er paa Indenrigsministeriets derom nedlagte allerund.

Forestilling, ifolge kgl. Resolution af 1. i f. M., allern.

bleven udnævnt til fra 6. i d. M. at regne at være

Sysselmand i Myra og Hnappadals Syssel under Islands

Vester-Amt, har Finansministeriets andet Departement

i behagelig Skrivelse af 6. dennes begjært dette De-

partements Yttringer meddelte om, hvorledes denne

Udnævnelse kunde bringes i Harmoni med de i Loven
r

af 30. Juni f. A. om Anviisning af Gager m. m. inde-

holdte Bestemmelser, og navuligen om, fra hvilken Dag

bemeldte Willemoes vil komme til at oppebære Ind-

tægter som Sysselmand, og indtil hvilken Dag hans

Gage ved Criminal- og Politiretten maatte være at

beregne.



Isl. Dep. Skriv. ang. Ga^rberegning. 425

I Gjensvar herpaa skulde man ikke undlade tjenstl.

at melde, at da Sysselmand Willemoes' Udnævnelse er

skeet i Mai Maaned, vilde hans Embedsindlægter i det

nye Embede, efter den almindelige Regel i nysnævnte

Lov af 30. Juni f. A. § 3, have været at regne fra den

i. i d. M. Det har imidlertid stedse været sædvanligt,

at Sysselmændene i Island ere blevne udnævnte fra

Pardag eller 6. Juni, navnligen paa Grund af at deres

Embedsindtægter, forsaavidt disse bestaae i Skat og

Tiende, for stbrste Delen pleie at erlægges paa de ved

denne Tid afholdende Mandtalsthine, medens derimod den

anden Deel af deres Indtægter, Retssportlerne, naturligviis

erlægges til ubestemte Tider, skjbndt ofte ogsaa paa

Mandtalsthingene. Denne samme Termin er ved de i

dette Foraar stedfundne Udnævnelser endnu bibeholdt,

hvortil der formentligen ogsaa haves Hjemmel i Lov

30. Juni f. A.. § 3 in fine. Det er en ligefrem Folge

heraf, at de ovennævnte til Sysselmandsembedet hen-

lagte Indtægter maae regnes at tilkomme vedkommende
Sysselmand fra bemeldte Termin, endskjondt stbrste

^elen deraf, som bemærket, forst erlægges langt

senere, eller paa næste Aars Mandtalsthing. Hvorvidt

derimod den Omstændighed, at Vedkommendes Ud-
nævnelse saaledes regnes fra et senere Tidspunkt end

sædvanlig, kan medfore, at den ham i hans tidligere

Stilling tillagte Gage bor beregnes paa en særegen
Maade, maa man tjenstl. henstille til velbemeldte De-

partement, idet man dog ikke undlader at tilfbie, at

det ialtfald synes billigt, at den tidligere Gage tillægges

ham indtil hans Udnævnelsesdag, eller den 6. i d. M. —
^ et islandske Departements Expeditions-Contoir den
14

- Juni 4851.

Islandske Departements Skrivelse til Stift- 17. Juni.

ai^tmanden over Island, ang. Schemata til An-
sfigninger om Pensioner. Khavn den 17. Juni
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185J. 1851 !
. — lsl. Copieb. 1851, Nr. 379. - De medfølgende

17. Juni. Schemata A—C ere her optagne efter Original-Aftryk paa tre

særskilte Ark i Folio.

Ved tjenstl. at tilstille Br. Stiftamtmanden hoslagte

Gjenpart af Finansministeriets Skrivelse til Indenrigs-

ministeriet 2 tilligemed et Antal af de samme medfulgte

Isl. Depart. Skriv. 3. Juli 1851.

a
) Den paaberaabte Skrivelse, der er udgaaet fra Finants-

ministeriets første Departement (Pensionscontoiret) til alle

de andre Ministerier og til alle under Finantsministeriet

sorterende Directioner og Departementer, er dateret den

15. April 1851 (undertegnet: Sponneck — Claussen) og

er saaledes lydende (Fin. Min. l.Dep. Exped. Prot. 1851,

Nr. 356—368):

wDe Oplysninger, som ville udkræves til Bedømmelse

af Ansøgninger og Begjæringer om Pension efter Pensions-

loven af 5. Januar d. A., have foranlediget en Omdan-
nelse af de Schemata, som, behørigen udfyldte og doku-

menterede, maae medfølge deslige Andragender i Fremtiden.

Idet Finantsministeriet derfor herved oversender under

Litr. A, B og C tre saadanne efter Conferering med Stats-

revisionen udarbeidede Blanket-Schemata, maa man ansee

det som en Selvfølge, at vedkommende Regjeringsautoritet,

under hvilken den Paagjeldende, om hvis egen eller hans

Efterladtes Pensionering der handles, sorterer, maa til—

veiebringe alle de lovbefalede Oplysninger, som ere nød-

vendige for at sætte Finantsministeriet og senere Stats-

revisionen istand til at bedømme den begjærte Pensions

Lovmedholdelighed. Den egentlige Pensions Udregning

vil derimod blive foretaget i Finantsministeriet.

Jeg har derfor anseet det rettest, at vedkommende

Contoirchef i det paagjeldende Ministerium, gjennem hvis

Contoir Sagen gaaer til Finantsministeriet, bekræfter det

udfyldte Schemas Rigtighed. Men desforuden vil det til

Brug for Statsrevisionen være nødvendigt, at Schemaet

bilægges med følgende Oplysninger, uden at dog derved

Contoirchefens Ansvarlighed formindskes med Hensyn til

Benyttelsen af disse Forhold ved Schemaets Udfyldning,

nemlig

:

a) Fødselsdag og Fødselsaar, Dødsdag, Svagelighed
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Schemata over de Oplysninger, der for Fremtiden ville 1851.

være at tilvejebringe ved Ansøgninger og Begjæringer 17. Juni.

om Pension efter Pensionsloven af 5. Januar d. A.,

skulde man lige tjenstl. have Dem anmodet om, i Hen-

hold hertil at ville foranstalte de fornddne Schemata

udfyldte og de muligst nbiagtige Oplysninger tilveje-

bragte ved Indsendelse af Ansogninger fra eventuelle

Supplikanter i det Dem betroede Amt. Og undlader

og Ægteskabets Indgaaelse ville af Vedkommende stedse

blive at godtgjøre ved medfølgende Attester fra Præster

og Læger, ligesom disses og andre paalidelige Mænds
Vidnesbyrd ville være at fremlægge til Oplysning om et-

hvert andet Punkt i Ansb'gningen eller Schemaet, der kan

faae Indflydelse paa Pensionens Bestemmelse, navnlig Trang
og Værdighed. — b) Den Bestalling eller det Aktstykke,

hvorved Embedsmanden først er bleven beskikket til pen-

sionsberettiget Embedsmand eller Bestillingsmand, maa
enten fremlægges in originali eller i bekræftet Gjenpart. —
c) Hvad hvert Ministerium især forøvrigt maatte have at

meddele til nærmere Forklaring om enkelte Rubriker i

Schemaerne og til Oplysning om de respektive Ansøgende,

optages, forsaavidt en nærmere Forklaring behaves om de

forskjellige Slags Indtægter, Embedsmanden har haft, i

den sjette Rubrik af Schema A og B, i den Skrivelse,

hvormed disse fremsendes til Finantsministeriet.

Skulde, navnlig i Begyndelsen, uoverstigelige Vanske-

hgheder mede i Henseende til den bogstavelige Opfyldelse

af Pensionslovens Fordringer om Embedsindtægternes Op-
givelse og deslige, maatte særlig Brevvexling herom fores,

og Finantsministeriet vil da saa meget som muligt komme
vedkommende Autoritet imøde med Hensyn til Sagens

Ordning, i alt Fald ved særlig Lovs Forelæggelse, eller

den omtvistede Pensions foreløbige Indrømmelse under

forbehold af Rigsdagens senere Billigelse.

Men i Almindelighed maa Finantsministeriet ellers

finde sig beføiet til at fastholde som Regel, at Pension

tørst da kan indrømmes, og vedkommende Embedsmand
først da entlediges med Tilsagn om Pension, naar Sagen
er saaledes oplyst, som Finantsministeriet i Henhold til

Pensionsloven anseer for nødvendigt".
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•4851. man i (ivrigt ikke at tilfoie, at der med Hensyn til det

17. Juni. med A betegnede Schema er indledet nærmere Corre-

"""^""""spondence med Finansministeriet, betræfFende Vanske-

ligheden ved at opfylde Schemaets Fordringer angaaende

Opgivelsen af de i Pensionslovens § 4 NY. 3 ommeldte

Indlægter, og de i Paragraphens sidste Passus omhand-

lede Contoir- og Reise-Udgifter m. v. til et senere Tids-

punkt, end Udgangen af det sidstforlobne Calenderaar

for Ansbgningeu indgives, eller i alt Fald til den Tid,

da dette skeer, og vil det endelige Resultat af denne

Correspondence i sin Tid herfra blive Hr. Stiftamt-

manden meddeelt. — Det islandske Departements Ex-

peditions-Gontoir den 17. Juni 1851 \
_

') under s. D. ere ligelydende Skrivelser afgaaede fra det

islandske Departement til Amtmændene og Biskoppen i

Island. Copieb. sst. Nr. 380—381a—b.
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II. For Enker, som attraae Pensionstillæg for 1851.

uforsorgede Born efter Pensionslovens § 8, sidste i7^Juni.

Passus, tilfoies:

Enkens Alder

:

b. Hendes Formue og samtlige Indtægter, saavel af

offentlige Kasser som ved Understøttelse af Private

og ved eget Erhverv:

c
- Hendes i det paagjeldende Ægteskab fedte ufor-

sorgede Bdrns Navn og Alder (oplyst ved Dtfbe-

Atl ester):

d. Hvert Barns særskilte Formue eller særskilte Ind-

tægter:

e
- Om Nogen af dem lider af legemlig Svaghed i nogen

betydelig Grad:

f
- lovrigt for Pensionstillæg talende Omstændigheder:

Bekræftes af

(N. N.)

Contoirchef.

NB. £>e } dette Schema forlangte Oplysninger blive at bi-

lægge med Attester fra Præster, Læger og andre paa-

lidelige Mænd.

G. Schema til Pensionsberegning for Embeds- og

bestillingsmænds uforsdrgede faderløse og moderlose
Born.

Bornenes Navne og Alder (oplyste ved Dobe-

Attester)

:

2
- Faderens fulde Navn og Embedsstilling:

3
- Hans og Moderens Dddsdag:

4
- Faderens Tjenestetid som pensionsberettiget Em-

bedsmand:

Om Noget af Børnene lider af legemlig Svaghed
i nogen betydelig Grad:

9*
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1851. 6. Om de have privat Formue, og da hvilken?

17, Juni. 7. Deres samtlige aariige Indtægter af offentlige

Kasser:

8. Hvis Understøttelse af Private haves, da hvilken?

9. Om — og da hvilket — eget Erhverv?

40. Omstændigheder, som godtgjbre deres Værdighed

:

NB. De i ovenstaaende Schema forlangte Oplysninger blive

at bilægge med Attester fra Præster, Læger og andre

paalidelige Mænd.

Bekræftes af

(N. N.)

Contoirchef.

2i. Juni. Indenrigsministeriets Bekjendtgj oreise ang.

Oprettelsen af et veterinairt Sundhedsraad. Khavn

den 21. Juni 1851. — Denne Bekjendtgjarelse fra

Indenrigsministeren (Rosentfrn) offentliggør kongl. Resolution

8. Juni, hvorved det almindelige Tilsyn med Husdyrenes Sund-

hedstilstand, som tidligere har været overdraget Veterinair-

skolens Forstandere og senere dens Lektorer, fra 1. Juli d. A.

overdrages et veterinairt Sundhedsraad, som vil have at med-

dele Regjeringen Betænkninger og Forslag angaaende de For-

anstaltninger, der saavel i Almindelighed som under særegne

Forhold maatte være at træfie for at sikkre Husdyrenes Sund-

hed og Liv, og som derhos bemyndiges til direkte fra ved-

kommende Autoriteter og Dyrlæger at indhente de Oplysninger,

og ligeledes direkte at meddele dem de Raad, hvortil det

maatte finde Anledning, i Alt, hvad der henhtfrer under dets

Virkekreds. — Original - Aftryk hos Schultz, 2 Blade i 4to
.

Departem. Tid. 1851, S. 593-598 (med Motiver). Algreen-

Ussings Samling af Love og Anordninger m. v., vedkommende

Kongeriget Danmark, 1851, S. 279-280.

2i. Juni. Indenrigsministeriets Skrivelse til Stiftamt-

manden over Island, ang. Forslag til Oprettelse

af Sparekasser for Reykjavik og Omegn, samt
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om Anbringelse af Nationalbankens Sedler i Is-

land. Rhavn den 21. Juni 1851. — hh Copieb.

1851, Ni. 385.

Ved Skrivelse af 28. Septbr. f. A., hvorved med-

deltes Samtykke til Oprettelsen af en Sparekasse for

Reykjavik By og Omegn, paa de der nærmere fast-

satte Betingelser, blev Hr. Stiftamtmanden tillige under-

rettet om, at Finantsministeriet, efter Forslag af under-

tegnede Ministerium, til Lettelse af Pengecirculationen

1 Island, havde samtykket i, at Nationalbankens Sedler

for Fremtiden kunde modtages i alle Indbetalinger til

Statskassen, som finde Sted i Island og navnligen i

Jordebogskassen, og at disse Sedler ligeledes kunne

udgives fra Jordebogskassen, forsaavidt Modtagerne

maatte bnske det og Kassens Beholdning tilstede det,

dog saaledes, at Foranstaltninger til Modtagelsen ind-

skrænkes til de pligtige Indbetalinger, altsaa ikke

omfatter Depositioner af Private, Indsættelse af Penge
til Forrentning i Jordebogskassen m. v. Ministeriet til-

folede derhos, at det var paatænkt, at ordne Sagen i

°vereensstemmelse hermed.

I Forbindelse hermed undlader jeg ikke tjenstl. at

melde, at jeg derefter om Sagen har brevvexlet med
uirectionen for Nationalbanken i Kjobenhavn og der-

under blandt Andet udhævet, at en Tilladelse til Mod-
tagelse af Nationalbankens Sedler i den islandske Jorde-
bogskasse formentligen ikke vilde komme i Strid med
For

- 30. Marts 1836, da derved kun vilde skee for Is-
,a ud, hvad der ifdlge Kundgjorelse af 4 3. Mai 1845 er

mdtraadt for Danmark, idet nemlig irrealisable Bank-
sedler ere ophorte som lovbestemt Betalingsmiddel ifolge

Oktroi 4. Juli 1818 § 17. hvorimod rede Sblv og Sblv-

sedler ere blevne det eneste gængse Betalingsmiddel,

°vereensstemmende med Oktr. § 1 8 og 1 9. At National-

bankens realisable Sedler ikke nævnes i For. 30. Marts
''836, maatte efter Ministeriets Formening antages at



134 Indenrm. Skriv. ang. Sparekasser og Sedler.

1851. have sin Grund i, at de endnu ikke dengang vare ud-

21. Juni. stedte, ligesom Tiden til deres Indforelse, skjbndt de
""""^"^

ere nævnte i Bank-Oktroien, dog upaatvivleligen den-

gang ansaaes temmelig fjern ogsaa for Danmarks Ved-

kommende, men kunde neppe antages at have gjort

Skaar i Bankens Ret til at fordre Sedlerne modtagne i

de kongl. Kasser ogsaa paa Island, hvorimod det dog

maatte ansees som en Selvfolge, at de ikke ved Ud-

betalingen burde paalvinges Nogen imod hans Villie.

Da imidlertid Kundgjtfrelsen af 13. Mai 1845 ikke er

udstedt for Island, har Ministeriet, ved af Directionen

for Nationalbanken at udbede sig Betænkning over

Sagen i det Hele, specielt begjært sammes Yttringer

med Hensyn til, om der ikke maatte være Anledning

til, efter dertil erhvervet allerh. Tilladelse, at lade ud-

gaae en almindelig Bekjendtgjorelse, omtrent af saadant

Indhold som hoslagte Udkast udviser, samt om der

maatte være Noget imod, at den i Udkastet anforte

forlængede Inddragelsesfrist, der, efter de lokale For-

hold, maatte ansees aldeles nodvendig, blev tilstaaet,

imod at de saaledes inddragne Sedler strax ved Ud-

lobet af denne Frist blive forseglede af Stiftamtmanden

og Landfogden, og nedsendte med forste sikker Skibs-

leilighed. Ligeledes onskede Ministeriet sig opgivet

den fornddne fælles og særlige Beskrivelse af Sedlerne,

tilligemed Underretning, om ikke en Blanket af hver

Slags, muligen med Opgivende af andre Kjendetegn

paa Ægtheden, kunde sendes Landfogden til Veiledning

ved Sedlernes Prbvelse, naar han modtager dem. —
Endeligen blev det af Indenrigsministeriet bemærket,

at det til Oiemedets Opnaaelse egentligen ikke for Tiden

vilde være fornbdent, at opsende alle Størrelser af

Bankens Sedler, hvorhos Ministeriet henstillede, om

man ikke, for at ikke flere Sedler skulle vorde op-

sendte end der kunde haves Brug for efter de foran-

forte Bestemmelser, kunde lade de Sedler, der skulde

kunne modtages i Island, forsyne med et særskilt
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Mærke og islandsk Paaskrift, idet man derhos yttrede 1851.

den Formening, at den hele Sum, som kunde forsynes 21. Juni.

med en saadan Paaskrift, under nærværende Forhold

formentligen ikke burde overstige 5000 Rbd.

I Gjensvar herpaa har Directionen for National-

hanken yttret, at samme vel ikke skjonner, at For. af

30. Marts 1836 kan være til Hinder for en Bestemmelse,

hvormed der gives Jordebogskassen Ordre til at mod-
tage Bankens Sedler i de omtalte Indbetalinger og at

udgive samme, forsaavidt Vedkommende maatte onske at

modtage dem og Kassens Beholdning af Sedler tilsteder

c^t, men at det derimod maatte betvivles, at man ved
en saadan Bestemmelse vilde bringe Sedler i Omlob
paa Island, hvor Sblvmynt efter den ovennævnte For.

er almindeligt Betalingsmiddel og almindelig Norm for

Pengebetalinger der. Det vilde nemlig, da Ingen skulde

være pligtig til at modtage Bankens Sedler, efter Di-

rectionens Formening kun være lidet sandsynligt, at de,

der havde Fordringer paa bemeldte Kasse, vilde tage

Sedler istedetfor Sølv, da det, om end de Paagjeldende

maatte have et saadant Kjendskab til Banken, at de
f°r deres eget Vedkommende ikke havde nogen Be-

tænkelighed ved at tage dens Sedler, dog formentligen

maatte blive dem vanskeligt at gaae ind herpaa, idet

de ikke kunde vide, hvorvidt de atter kunde udgive
dem, eftersom dette atter maatte beroe paa frivillig

°vereenskomst,
i hvilken Henseende Forholdet paa Is-

,aod er forskjelligt fra det i Danmark, hvor Bankens
Se dler, som paa Anfordring vexles med Sblv, ifblge

°ktroiens § 20 ere lovbestemte Betalingsmidler, som
Ingen kan nægte at modtage.

Med Hensyn til de specielle Bestemmelser bemær-
kede Directionen dernæst, at naar enkelte Arter af

Sedler blive inddragne, vilde det ikke være tilstræk-

keligt, at Jordebogskassen modtager de indkaldte Sedler
1 P^gtige Indbetalinger indtil Udlobet af den i Bekjondt-

gjorelsen antydede Frist, men at det derhos maatte



136 I Nijii nrm. Skriv. ang. Sparekasser og Sedler.

1851. gjtires Andre, der ikke have Betalinger at præstere til

21. Juni. Jordebogskassen, muligt, at faae deres Sedler ombyt-

tede paa Island, og al man ikke kunde med Billighed

fordre, at de Paagjeldende skulde indsende Sedlerne

til Banken for at faae dem ombyltede. Da Banken for-

ovrigt "ikke vilde kunne paatage sig at besorge Ind-

losningen paa Island, ytlrede Directionen Onske om,

at Regjeringen vilde besorge det i saa Henseende For-

nodne gjennem de Autoriteter, som staae til sammes

Disposition, og medens Directionen forovrigtlntet havde at

indvende imod de af Ministeriet i denne Betning antydede

Forholdsregler, udtalte den den Forventning, at Re-

gjeringen, foruden den legale Bekjendtgjorelse ved Læs-

ningen ved den islandske Landsoverret, tillige paa anden

Maade vilde bringe Indkaldelsen til offentlig Kundskab.

Endvidere bemærkede Directionen, at den maatte

ansee de Kjendetegn paa de omtalte Sedler, der inde-

holdes i de herom emanerede Anordninger, for tilstræk-

kelige til at bedbmme deres Udseende, og da man

ikke kunde meddele Blanketter til Sedler, eller andre

end fuldfærdige Exemplarer af disse, vilde den ikke

see sig istand til at efterkomme Ministeriets Forlangende

i saa Henseende, hvorhos Directionen yttrede, at det

udentvivl vilde blive nodvendigt, at der eventuelt blev

tilstillet Landfogden en Sum i Sedler, for gjennem Jorde-

bogskassen at bringe samme i OmlcJb, forinden de

kunne modtages ved bemeldte Kasse. Sluttelig tilfoiede

Directionen, at da Bankens Sedler efter den nysnævnte

Form have, med Undtagelse af 5 Rbd. Sedlerne, Tryk

paa begge Sider, vilde der ikke kunne gjbres noget

særligt Mærke eller islandsk Paaskrift paa samme,

hvilket ei heller efter Directionens Formening kunde

være af nogen stor Vigtighed, og navnligen endog kunde

medfore Tvivl om Sedlernes Ægthed, forsaavidt andre

end de med saadant Mærke forsynode Sedler komme
i Omlob paa Island.

Ved nu tjenstl. at meddele Hr. Stiftamtmanden Fore-

staaende, skulde jeg, forinden videre foretages, lige
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tjensll. udbede mig Deres Yltringer saavel over Sagen 1851.

i sin Heelhed som over de enkelte i det Foregaaende ^7^7"^

specielt udhævede Punkler behageligen meddelte, hvor-

hos« finskes Deres Udtalelse: om ikke Sagen i sin Tid

eventuaiiter rettest vil være at forelægge Althinget. —
Indenrigsministeriet den 24. Juni 4851 ^

Kirke- og Underviisnings-Ministeriets Skrivelse 28. Juni.

til Biskoppen over Island, ang. Henlæggelse af to

Gaarde til Moflrudais Sogn, m. m. Khavn den

28. Juni 1851. — Isl. Copieb. 1851, Nr. 395.

Efter hvad der i D. H." behagelige Skrivelse af

Februar d. A. er forklaret og oplyst, have Beboerne

af Gaardene Gnmstaoir og Nyibær paa Nebri-Fjbllum, paa

Grund af, at Veien til deres nuværende Sognekirke

Skinnastad i Thingoe Syssel er baade 7 Miil lang og

desuden meget farefuld, yttret Onske om, at bemeldte

Gaarde maatte blive henlagte under Kirken paa Mooru-

dal paa Fjbllum, hvorhen der kun er omtrent 2 Vst Miils

Vei, som derhos er aldeles uden Fare.

Med Hensyn hertil og paa Grund af de ibvrigt op-

lyste Omstændigheder, bifalder Ministeriet, overeens-

stemmende med 1). B." Indstilling:

1) at de ovennævnte, til Skinnastad Præstekald

henhørende Gaarde, Gnmstaoir og Nyibær paa Nebri-

Fjollum, maae ved næste Vacance i bemeldte Præste-

kald blive henlagte til Modrudal paa Fjbllum Kirke og

Menighed, og — 2) at det, indtil denne Vacance ind-

træffer, tillades Beboerne af fornævnte Gaarde, dersom

de maatte bnske saadant og derom kunne komme over-

eens med Proprietairen til Mborudal og vedkommende

Sognepræst, at deeltage i Gudstjenesten og Sakrament-

erne i Mbbrudals Kirke, dog saaledes, at der ikke

fragaaer Præsten paa Skinnastad og Kirken sammesteds

) Skrivelser s. D. af samme Indhold til Amtmændene, see

Copieb. sst. Nr. 386—387.
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1851. Noget i deres lovbestemte Indlægter, samt at Gaardene

"^^"7' fremdeles, indtil Vacance skeer, vedblive at hore til

28. Jum.
samme Sogn og staae under samme cura pastoralis

som hidtil.

Forsaavidt D. H. derhos, i den af Dem under 31.

Decbr. f. A. indgivne allerund. Beretning om den af

Dem i f. A. ud forte Visitatsreise i begge Mula Sysseler,

har indberettet, at da Kirken paa Moorudal paa Fjollum

hidtil ikke har hbrt til noget bestemt Pastorat, har De

fundet Dem foranlediget til, ved Kirkens Visitats den

13. August f. A., at affordre Sognebbnderne Erklæring

om, til hvilket Pastorat de buskede helst at henlægges,

og at Sagen derefter overeensstemmende med Menig-

hedens Onske blev saaledes afgjort, at Mobrudal Kirke

for Fremtiden skulde henhbre som Annex til Hofteig

Præstekald, saml at Præsten til dette Kald har sam-

tykket i at antage sig Kirke og Menighed som Annex,

og forbundet sig til at prædike der i det mindste to

Gange om Aaret, samt idvrigt af yderste Evne at vare-

N tage Menighedens aandelige Tprv, skulde jeg ikke und-

lade tjenstl. at meddele D. H. til behagelig Efterretning,

at Ministeriet har approberet den saaledes af Dem
trufne Foranstaltning. — Ministeriet for Kirke- og Under-

visnings væsenet den 28. Juni -1851.

28. Juni. Kirke- og Underviisnings-Ministeriets Skrivelse

til Biskoppen over Island, ang. Beregningen af

Proprietair - Kirkers Eiendoms • Indtægter. Khavn

den 28. Juni 1851. - isi. Copieb. issi, Nr. 397.

Ved at underrette Ministeriet om, at der i Aaret

-1845 er af den da fungerende Biskop i Island med-

deelt den daværende Eier af Thingore Klosterkirke Til-

ladelse til af Kirkens Portionsbeholdning at anvende et

Belab af 64 Rbd. 72 Sk. til Kjob af Jorden Drångavik,

6 Hdr. af Dyrhed, har D. H. i behagelig Skrivelse af

4. Februar d. A. yttret den Formening, at naar Kirken
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saaledes for egne Penge havde tilkjbbt sig bemeldte 1854.

Eiendom, burde samme være berettiget til at nyde 28. Juni.

Indtægterne deraf, hvilket imidlertid ikke er skeet, idet

Proprietairen, som sædvanligt, oppebærer Landskylden,

uden at aflægge noget Regnskab derfor til Kirken. Og
har D. H. derhos, foranlediget af nysnævnte Tilfælde,

forespurgt, om det i Almindelighed kan tillades, at en

Kirkeproprietair anvender en storre eller mindre Deel

af Kirkens Portionsbeholdning til i Kirkens Navn at

tilkjobe samme rentebærende Eiendom — Jordegods,

Herligheder eller deslige ~- uden at lade Afgiften komme
Kirken eller Sognepræsten tilgode.

Forsaavidt nu det omhandlede specielle Tilfælde

med Kjbbet af Jorden Drångavik angaaer, skulde jeg

ikke undlade tjenstl. at melde, at da det, som af D. H.

berbrt, er en almindelig og lovbegrundet (ofr. Reskr.

30. Juni 4 786) Praxis, at Kirkeproprietairen i Island

°ppebærer Indtægterne af det Kirken tilhbrende Jorde-

gods, med Undtagelse af de halve Smbrleier, som til-

falde vedkommende Præst, imod Forpligtelse til at

•ndestaae for Kirkens tilbbrlige Vedligeholdelse, og der

ved Meddelelsen af den ommeldte Tilladelse til at kjbbe

den omhandlede Eiendom ikke er tagen nogen saadan

Reservation, der kunde tyde paa, at Proprietairen ikke

skulde have samme Ret over den som over Kirkens

ov rige Gods, skjbnnes der ikke at være Grund til at

foretage Noget i den omhandlede Anledning, saa meget

hindre, som det, efter det Oplyste, ingenlunde kan

antages, at Eiendommens Erhvervelse har været til

Skade for Kirken, hvorhos det ibvrigt forudsættes, at

vedkommende Sognepræst, som sædvanligt, oppebærer
de halve Smbrleier, skjondt derom Intet er oplyst un-

der Sagen.

Hvad dernæst det Spbrgsmaal i Almindelighed be-

træffer, om Kirkeportionen kan anvendes til Kjbb af

Eiendomme, da kan saadant selvfolgeligen ikke skee
uden Sanction fra vedkommende Autoritet, da Portions-
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I85J. beholdningen derved forringes; men om en saadan

T^r" Sanction bor meddeles, vil af Stiftsøvrigheden, som
8. Juni.

Kirkens overordnede Tilsyn, og eventualiter af Mini-

steriet, være at afgjbre efter de concrete Omstændig-

heder, da det vistnok i visse Tilfælde kan være til

Fordeel for vedkommende Kirke at erhverve slige Eien-

domme, naar Beholdningens Storrelse tillader det og

Kjobet iovrigt kan skee paa billige Vilkaar, medens

det i andre Tilfælde vilde være utilraadeligt, at med-

dele Samtykke til en saadan Anvendelse af Kirkens

Portionsbeholdning. — Ministeriet for Kirke- og Under-

viisningsvæsenet den 28. Juni 1851.

3. Juli. Islandske Departements Skrivelse til Stiftamt-

manden over Island, ang. Oplysninger til Ansøg-

ninger om Pensioner m. v. Khavn den 3. Juli

1851. — Isl. Copieb. 1851, Nr. 407.

I Henhold til Skrivelse herfra af 17. i f. M., hvor-

med fremsendtes Schemata over de Oplysninger, der

for Fremtiden ville være at tilveiebringe ved Ansog-

ninger og Begjæringer om Pension efter Pensionsloven

af 5. Januar d. A., undlader man ikke tjenstl. at til-

stille Hr. Stiftamtmanden hoslagte Gjenpart af Finanis-

ministeriets Skrivelse 1
til Indenrigsministeriet, denne

') Den her paaberaabte Skrivelse fra Finantsministeriets 1ste

Departement (Tensionscontoiret) til Indenrigsministeriet af

25. Juni 1851 CFinantsm. 1. Depart. Exped, Prot. 1851,

Nr. 720") er saaledes lydende:

„Efter at jeg har indhentet Statsrevisorernes Betænk-

ning angaaende de i Indenrigsministeriets behagelige Skri-

velse af 6. f. M. fremsatte Bemærkninger og Forslag med

Hensyn til den stbrre eller mindre Vanskelighed, der kan

finde Sted ved Udfyldelsen af de Schemata, der skulle

medfølge Andragender om Embedsmænds Entledigelse,

navnlig med Hensyn til Opgivelsen af deres Embeds-

lndtægter for de sidste 5 Aar, at regne fra den 1. i den

næstkommende Maaned efter at Schemaet er udfyldt, have

*

L
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Sag betræffende. — Det islandske Departements Ex- 1851.

peditions-Gontoir den 3. Juli 1851 ,
.

^77*
8. Juli.

Indenrigsministeriets Skrivelse til Udenrigs- 8 J«h.

ministeriet, ang. Opforelse af Sygehuse for franske

Sofolk paa Island. Khavn den 3. Juli 1851. —
Isl. Copieb. 1851, Nr. 406.

I Anledning af det med Udenrigsministeriets be-

bagelige Skrivelse af 2. Decbr. f. A. indkomne, hermed

Statsrevisorerne erklæret sig for, at det, naar Embeds-

indtægterne enten i det Hele eller for en Deel ere uvisse,

etter Omstændighederne maa ansees for hensigtsmæssigst

at udsætte den endelige Bestemmelse om Størrelsen af den

Pension, der maatte tilkomme de afgaaende Embedsmænd,
indtil selve Entledigelsen har fundet Sted, hvorved ingen

Afvigelse skeer fra den bogstavelige Opfyldelse af Pen-

c . i .'Sionsl^v.en. : : V ... , ;
• :

.
-

:'.

Denne Statsrevisorernes Formening troer jeg efter Om-
stændighederne at burde tiltræde, og jeg skulde derfor

tjenstligst henstille, at den af Indenrigsministeriet maatte

tages til Felge i de concrete Tilfælde, hvor Vanskelig-

heden med at opgive Embedsmænds Indtægter til Pensions

Beregning paa den efter Pensionslovens Ord bestemte

Maade viser sig at være uovervindelig.

Naar Indenrigsministeriet iovrigt i den ovenbertfrte

Skrivelse har paapeget Forskjellen mellem Rubrikken
Nr. 6 paa Schemaet A tSchema B Nr. 9 ) og Anmærk-
nings-Rubrikken ved Nr. 5 CB Nr. 8), forsaavidt der paa
det ene Sted forlanges opgivet, af hvilken Kasse Embeds-
indtægterne ere afholdte, og paa det andet, hvorfra de
ere oppe baarne, da maa jeg bemærke, at herved ikke

er tilsigtet noget forskj elligt Opgivende, og at Opfordringen

paa det ene Sted saaledes vilde have været tilstrækkelig,

men kun ved en Incuria er kommen til at staa to Gange,
^en fornødne Rettelse vil derfor ogsaa blive optaget ved

et nyt Oplag af Schemaernej midlertidigen kunde da Nr.
6 og 9 udstreges".

) under samme Dato ere ligelydende Skrivelser afgaaede til

begge de andre Amtmænd og Biskoppen. Isl. Copieb.
sst. Nr. 408-410.
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1851. tilbagefolgende Andragende, hvori den franske Hegje-

8. Juli. ring har anholdt om, at meddeles Tilladelse til at lade

opfdre tvende Bygninger paa Island, den ene paa den

nordvestlige Side af Dyrefjorden, og den anden paa den

ostlige Side af Nordfjorden, hvis Bestemmelse skulde

være, at tjene til Hospital for Somænd, henhorende til

franske Skibe, der navnligen udrustes til Fiskerier

under Island, der maatte blive syge under deres ofte

forlængede Ophold i disse fjerne Farvande, har Mini-

steriet fra samtlige Amtmænd i Island begjært Betænk-

ninger, om og hvorvidt, samt evenlualiter under hvilke

Betingelser, en saadan Tilladelse maatte kunne med-

deles.

Ministeriet har derefter fra Stiftamtmanden over

Island modtaget den i Gjenpart vedlagte Erklæring over

Sagen, der gaaer ud paa, at der ikke kan være Tale

om at meddele Tilladelse til Oprettelse af et fremmed

militairt Hospital paa noget andet Sted i Island end i

Beykjavik.

Da Ministeriet ganske maa dele den af Stiftamt-

manden saaledes udtalte Anskuelse, har man ikke villet

udsætte en Meddelelse herom, indtil Svar fra de andre

Amtmænd i Island indlob. Og har Ministeriet derhos

troet at burde gjore opmærksom paa, at der, saafremt

den franske Regjering maatte bnske at oprette det om
handlede Etablissement i Reykjavik, nu kunde være en

bekvem Leilighed til dertil at erholde et passende Lo-

kale, idet Bispeboligen paa Laugarnes ved Reykjavik,

med tilhorende Jord, agtes i denne Tid afhændet.

Denne Eiendom, som i sin Tid har kostet 25000 Rbd.,

og paa hvis Reparation der for nylig er anvendt et

Belbb af c. 3000 Rbd., ligger i omtrent Vi Miils Afstand

fra Reykjavik, og da der tillige paa dette Sted haves

fortrinlige varme Kilder, der formentligen vilde være

særdeles tjenlige til Afbenyttelse for Patienterne, synes

Stedet saaledes at være særdeles vel egnet til Anven-

delse i bemeldte Oiemed.
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Idet man endnu til fbier, at del er sandsynligt, at

den omhandlede Eiendomvil kunne erholdes tilkjobs ikke

ubetydeligt under det foranforte Belob, imbdeseer man
1 sin Tid nærmere Underretning fra velbemeldte Uden-
rigsministerium om den Bestemmelse, som af den franske

Regjering i bemeldte Henseende maalte blive tagen. —
Indenrigsministeriet den 3. Juli 1854.

Indenrigsministeriets Skrivelse til Udenrigs- 4. Mi.

ministeriet, ang. nogle Bestemmelser i en Han-
dels- og Skibsfarts-Traktat med Frankrig. Khavn
den 4. Juli 1851. — Isl. Copieb. 1851, Nr. 411.

Ved at tilstille undertegnede Ministerium Udkast til

en Handels- og Skibsfarts - Traktat, der agtes oprettet

»mellem Danmark og Frankrig, ledsaget af de til ved-

kommende Paragrapher henhorende Bemærkninger, og
Ved tillige at fremsende et Exemplar af provisorisk og
additionel Handels- og Skibsfarts -Gonvention mellem
bemeldte Stater af 9. Februar 4 842, har Udenrigsmini-
steriet i behagelig Skrivelse af 30. Mai sidsti. begjært
dette Ministerii Yttringer angaaende de i Stipulationen
foreslaaede, Bilandene vedkommende Artikler.

Med Hensyn hertil undlader Ministeriet ikke tjenstl.

al bemærke Folgende:

Naar det i Udkastets Art. 4 8 er foreskrevet, at Be-

stemmelserne
i Traktaten ikke skulle strække sig til

jWoe, island Qg Gronlandj har Ministeriet troet at
urde gjtfre Udenrigsministeriet bekjendt med, at det

» Henhold til den af Folkethinget i saa Henseende paa
sidste Rigsdag tagne Beslutning, er paatænkt, ved den
^roiske Handels forestaaende Frigivelse, at tilstede frem-
mede privilegerede Flag den samme Adgang til Færøerne
som indenlandske Skibe. Og der synes saaledes, saa-
fremt denne Sag bliver fort videre forinden Traktatens
Afslutning, neppe at være tilstrækkelig Grund til at
uudlage denne Deel af den danske Stat fra de Be-

L
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1851. gunstigeiser, der i bemeldte Traktat-Udkast ere tilsagte

4. Juli. den danske Handel og Skibsfart i Almindelighed, og

hvilke ogsaa for Færoerne, med Hensyn til flere Pro-

dukter, kunne vorde af Vigtighed, saa meget mere,

som den i Slutningen af Art. 9 for Indførselen af Fisk

fastsatte Undtagelse ikke henviser til den foregaaende

vigtige Art. 7, men kun til Art. 1 og 6.

Hvad dernæst angaaer Island, har Ministeriet troet

at burde gjore opmærksom paa, at der er blevet fore-

lagt den i indeværende Maaned afholdte Forsamling i

Reykjavik et Lovudkast, hvorved der aabnes fremmede

privilegerede Nationers Flag Adgang til Landet, men dog

med nogle nærmere Indskrænkninger og Begrændsninger,

idet de lokale Forhold, og navnligen Vanskeligheden af, at
i

fore den nodvendige Control med Ordens Overholdelse

paa de forskjellige adspredt liggende Handelspladse, har

gjort det utilraadeligt, at sætte Fremmedes Handel og

Skibsfart paa fuldkommen lige Fod med den inden-

landske, saaledes som nærmere fremgaaer af det i

Gjenpart hosfblgende Lovudkast. Skjbndt det saaledes

vistnok for Tiden maa forblive ved Traktatudkastets

Bestemmelser for Island, synes det dog, at den for-

bedrede Stilling, som det fremmede Flag sandsynlig-

viis der vil erholde, bor komme i Betragtning som et

understøttende Moment for de i Traktatudkastet Dan-

mark gjorte Indrbmmelser og disses bnskelige Ind-

skrænkning til Færoerne.

Der er ibvrigt nogle andre almindelige Bestemmel-

ser i det her omhandlede Traktat-Udkast, hvorom der vel

kunde være Anledning for Indenrigsministeriet at yttre

sig, navnligen med Hensyn til, hvorvidt de der omhand-

lede commercielle Forhold lade sig bringe i Harmoni

med For. 8. Juni 1839, men Ministeriet har dog, da

Udenrigsministeriet, som for berbrt, nu kun har begjært

dette Ministerii Betænkning over Udkastet forsaavidt

Bilandene angaaer, troet for Tiden at burde indskrænke
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sig til at yttre sig over de herhenhørende Bestemmel

ser i Udkastet.

De indsendte Bilage remitteres hoslagt. — Inden

rigsministeriet den 4. Juli 4851.

Indenrigsministeriets Circulaire til Amtmændene Juli.

i Island, ang. nogle Foranstaltninger til Ordning

af ftvarantainevæsenet paa Island. Khavn den

5. Juli 1851. — Dette Circulaire er udfærdiget ifølge en

ved kgl. Resolution 6. Juni 1851 (Isl. Dep. Forest. og Resol.

prot. 1851, Nr. 22) Ministeriet given Bemyndigelse. — Isl.

Uopieb. 1851, Nr. 413.

Efter at Indenrigsministeriet, iffSlge Overeenskomst

med Finansministeriet, nu har overtaget Ledelsen af

Qvarantainevæsenet paa Island, har man ladet udar-

beide i det islandske Sprog et Circulaire til samtlige i

Medhold af Indenrigsministeriets Skrivelse af 17. Marts

4849 nedsatte Qvarantaine-Commissioner i Island, Qva-

rantainevæsenet sammesteds betræffende.

Ved nu at tilstille Hr. (Tit.) et Antal Exemplarer

af nysnævnte Circulairskrivelse, tilligemed den deri paa-

beraabte Plak. 28. Marts 1832 i islandsk Oversættelse,

toaa Ministeriet have Dem anmodet om, efter at de

nævnte Circulairer ere blevne besorgede udfyldte, at

ville omdele dem til samtlige i det Dem betroede Amt

anordnede Qvarantaine-Commissioner, saavei som til de

der ansatte Underbvrigheder.

Da det ibvrigt er af særdeles Vigtighed, at be-

meldte Commissioner kunne blive sammensatte paa den

hensigtsmæssigste Maade, hvilket ofte kan have sin Vanske-

lighed paa de adspredte Sdsteder i Island, maa Mini-

steriet udbede sig af Hr. (Tit.) meddeelt noiagtig Op-

lysning, ikke blot om Antallet af Qvarantaine-Commis-

sionerne i det Dem betroede Amt, og paa hvilke

Steder de ere oprettede, men ogsaa om, af hvilke Med-

xr. u. io

1851.

4. Juli.
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4854. lemmer hver enkelt Commission bestaaer, samt hvor de

ere bosatte. — Indenrigsministeriet den 5. Juli 1851.
6. Juli.

s. juii. Indenrigsministeriets Circulaire til samtlige

Qvarantaine-Cornmissioner i Island, angaaende Or-

ganisationen af det islandske Qvarantainevæsen.

Khavn den 5. Juli 1851. — Dette Circulaire er, lige-

som det til Amtmændene, begrundet paa kgl. Bemyndigelse,

given i Resolution 6. Juni 1851. — Islandsk: Original-Af-

tryk to Blade i 4t0
. — Dansk: Algreen-Ussings Reskriptsaml.

1851, S. 211—212.

Umburbarbréf. — Eptir samkomulagi vib stjérn-

ardeild fjårhagsmalanna hefir stjornardeild innanrikis-

målanna tekizt å bendur stjérn J>eirra målefna, ersnerta

séttvarnarhald å fslandi. Hefir sljérnardeilclin J>egar

åbur, meb bréfi 17. Marts 1849, skipab, ab s6ttvarnar-

haldsnefndir J)ær, er settar voru årib 183-1 å sttibum

vi& sj6 å Islandi, skyldi teknar upp aptur, og hefir

henni nu J)6tt hlyba, i frambaldi bréfs J)essa, ab birta

såttvarnarhaldsnefndinni (i N. N.) råbstafanir stjérnar-

deildarinnar til J>ess ab koma séttvarnarbaldsskipuninni

å Islandi i betra horf, og å hinn b6ginn ab taka fram

nokkrar nåkvæmari ékvarbanir og regiur til leibbein-

ingar vib syslu jjé, er nefndinni er falin å hendur.

|>ab tykir vafalaust, ab tilskipun 8. Februar 1805

sé gild a Islandi, pvi bæbi hefir hun verib logb ut å

islenzku, asamt reglugjorb J^eirri fyrir hafnarleibsbgu

menn, er tengd er aptan vib hana, og sibar verib birt

é J)ann håtl, sem fyrir er mælt i tilsk. 8. Oklbr. 4824;

enda må og leiba {)ab ut af opnu bréfi 20. Juni 1838.

Slfkt hib sama virbist eirinig eiga ser stab, eptir J>vf

enu sama opnå bréfi, um hin onnur lagabob, ersnerta

. s6ttvarnarhald, og byggb eru å tilsk. 8. Febr. 1805, og

einkum um opib bréf 28. •Marts 1832, er ftrekab hefir

verib ine& tveimur umburbarbréfum, 1. Seplbr. 4832 og

43. Novbr. 4 847, fra s6tlvarnarbaldsstj6rninni sem })å var.
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En meb J>vf opib bréf 28. Marts 1832 hefir ekki verio 1851.

lagt ut å fslenzku fyr, hefir stj6rnardeildin nu låtib 5. Juli.

semja utleggfng ^ess, og fylgir hun umburbarbréfi [)essu,

nefndinni til eptirbreytni

En ab J)vf, er sérflagi snertir optø bréf 20. Juni

4838,
J)å er {)ar reyndar ekki meb berum orbum nefnd

tinnur s6tt, er nefndin eigi ab hafa gætur å, en b61u-

s <5ttin, en af J>vi sbmu åstæbur eru til, ao eins sé fario

toeb abrar næmar landfarséttir, J)6tt eigi séu drepséttir

(pestkynjabar s6ttir), er hætt er vib, ab fluttar kynni ab

v erba til landsins meb skipunum, })6 eigi komi })au fra

neinum [)eirø stab, er syklur sé af dreps6ttum, })å hefir

stjo>nardeildinni })6U naubsyn å, ab åkvebib yrbi, ab hina

s<5mu mebferb skuli einnig vib hafa vib flekkus6tt, og
a orar Jwflfkar næmar landfarséttir, er fluttar kynni ab

verba til Islands fra bbrum lbndum, og virbist næg
taimild vera fyrir J)vf i tilsk. 8. Febr. 1805, 8. gr., c.

Sljo>nardeildin hefir J>vf borib mål t>etta undir koming,

°g hefir honum J)6knazt allramildilegast ab åkveba meb
urskurbi 6. f. m., ab s6ttvarnarhaldsnefndirnar skuli einnig

bafa gætur å flekkusélt og bbrum næmum landfars6ttum,

°S ab um séttir J)ær skuli fara å sama hått og fyrir er

^aelt um bélusott i opnu bréfi 20. Juni 1 »38. Enn-
fremur tykir stjornardeildinni sér skylt ab geta t)ess,

90
Jpah er én efa prenlviJJa, ab skyrskotab er i opnu

brefi 20. Juni 1838, einsog })ab finnst prentab i Golleg.
T, d- 1838, bis. 594, og i Schou's agripi. til 8. gr. i

l,1sk. 8. Febr. 1805, i stabinn fyrir til 7. gr., einsog
ra&a må af Colleg. Tid. 1838, bis. 592. Ab bbru leyti

^'rbist J)ab aubsætt af sambandinu milli {>essara tveggja
a8aboba, ab fara å eptir bobi hins opnå bréfs 20. Juni

4838 eigi abeins vib {)å fyrstu ranns6kn, er gjbra skal

samkvaemt 7. gr. å skipum J)eim, sem eigi eru ålitin

§runsbm, heldur einnig vib ranns6kn J)å,
er gjbra skal

^ l>eim skipum, sem grunsbm eru talin, samkvæmt

'3 trykt i denne Samlings X. B , S. 61 -63.

10*
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1851. -10. gr. tilsk. 8. Febr. 1805, og ber t>essa J>vi nu ep li r-

6. Juli. leibis ab gæta, eigi ab eins vib b6lus6tt, heldur einnig,

einsog ^egar var getib, vib abrar næmar Iandfars6ttir,

J)6 eigi séu t>ab drepséttir.

Eptir uppåstungu stjérnardeildarinnar hefir kon-

ungi ennfremur })6knazt meb nefndum urskurbi allra-

mildilegast ab akveba, ab utgjold J)au, sem Jjarf til sétt-

varnarhaldsins, skuli, einsog stundum hefir vib gengizt

åbur, greidd lir jafnaoarsjooum amtanna (og er J)ab

sjålfsagt, ab til J>ess J)arf lirskurb amtmannsins i hvert

skipti), og ab af skipi hverju, er lagt verbur å abgæzlu-

hald, samkvæmt lagabobum {>eim, sem hér ab ofan eru

nefnd, i hofn nokkurri å Islandi, pav sem eigi verbur

komib vib verulegu affermingar- og hreinsunarhaldi,

skuli fyrst um sinn, [)ångabtil nåkvæmari reglur geta

orbib åkvebnar um mal j)etta, gjalda i émakslaun J)ab

sem hér segir:

a) fyrir fyrstu vitjun J)å eba ranns6kn, er skipub

er i tilsk. 8. Febr. 1805, 10. gr., skal gjalda lækninum,

eba {)eim manni, er ella rannsakar skipib eptir fyrirlagi

séttvarnarhaldsnefndarinnar, 3 rbd., ef skipib er stærra

en 50 lesta, 1 rbd. 48 sk., ef skipib er yfir 30 og

allt ab 50 lesta, og 1 rbd., ef skipib er 30 lesta eba

minna; — b) fyrir båt [)ann eba bata, sem eptir beibni

skiprabandans fara til skipsins fram og aptur meban å

séttvarnarhaldinu stendur, skal gjalda båtsleigu, eptir

J)vi sem sanngjarnt er og venja å })eim stab, og skal

séttvarnarhaldsnefndin semja um eba åkveba, hvab mikib

pat skuli vera; — c) umsjénarmanni t>eim, er settur

er lit å skipib, skal, auk fæbis å skipinu, gjalda fyrir

dag hvern 1 rbd., frå ]>e\m degi, er hann kom lit å

skipib, og l)ångabtil hann fer J)aban aptur, og skal telja

båba J)å
daga meb; — d) f)ab, sem varib er til reyk-

ingar, meban é sottvarnarhaldinu stendur, skal greiba

eptir reiknfngi.

Um leib og stj6rnardeildin l)annig birtir nefndinni

^etta^ og ab bbru leyti væntir t>ess, ab nefndin breyti
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i ollu eptir J>vf, sem skipab er hér ab ofan, og eins 1851.

eptir reglum J)eim og åkvorbunum, er gefnar hafa verib 5. Juli.

ut åbur um séttvarnarhald å Islaqdi, skal {>ess ab end-*^~"^"
fngu gelib, ab stjérnardeildin mun sjå um, ab auglys-

ingar séttvarnarhaldsstjérnarinnar hér um sykla stabi

verbi sendar uefndinni.

Stj6rnardeild innanrikismålanna, 5. Juli 4851.

Rosendrn.

Oddg. Stephensen.

Til

séltvarnarhaldsnefndarinnar (i N. N.).

Efter at Indenrigsministeriet ifdlge Overeenskomst

wed Finantsministeriet har overtaget Ledelsen af Qva-

rantainevæsenet paa Island, har man i Forbindelse med
Ministeriets Skrivelse af 17. Marts 1849, hvorved de i

Aaret 1831 i Sostederne i Island oprettede Qvaran-

taine-Commissioner igjen ere befalede at træde i Virk-

somhed, troet at burde deels underrette Qvarantaine-

Commissionen i (N. N.) om de Foranstaltninger, som
af Ministeriet ere blevne trufne til det islandske Qva-

rantainevæsens bedre Organisation, deels meddele den

oogle nærmere Bestemmelser og Forholdsregler til Vei-

ledning ved det Gommissionen overdragne Hverv.

Ligesom det maa ansees for utvivlsomt, at For. af

8- Febr. 1805, der i sin Tid er med tilhørende Lods-

Instrux bleven oversat paa Islandsk og derefter be-

kendtgjort sammesteds paa den i For. af 8. Oklbr. 1824

befalede Maade, er gjeldende paa Island, hvilket des-

uden indirekte er udtalt i Plak. af 20. Juni 1838, saa-

ledes maa ogsaa det Samme, ifolge nysnævnte Plakat,

antages at være Tilfældet med de bvrige til den nævnte

forordning sig sluttende Qvarantaine-Forskrifter, navn-

ligen Plakaten af 28. Marts 1832, der nærmere er

indskjærpet ved to Girculair- Skrivelser fra den da-

værende Qvarantaine-Direction af 1. Septbr. 1832 og
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4851. 13. Novbr. 1847. Da den sidstnævnte Plakat imidlertid

5. Juli. ikke tidligere har været oversat paa Islandsk, er en
"-"~v~^~

saadan Oversættelse nu her bleven besørget, og Pla-

katen folger saaledes hermed i islandsk Oversættelse

til Efterlevelse for Commissionen. Hvad derhos i Sær-

deleshed Plak. af 20. Juni 1838 angaaer, er deri vel

kun udtrykkeligen nævnt Bornekopper som Gjenstand

for Commissionens Opmærksomhed, men da de samme

Grunde medføre Nødvendigheden af den samme Frem-

gangsmaade med Hensyn til andre smitsomme epide-

miske, skjondt ikke pestartede Sygdomme, der kunde

befrygtes indførte fra Skibene, om disse end ikke komme
fra noget af pestartede Sygdomme smittet Sted, har

Ministeriet anseet det nødvendigt, at den samme Frem-

gangsmaade ogsaa maatte blive gjort anvendelig ved
' Mæslinger og andre lignende smitsomme Epidemier,

der maatte blive forte til Island fra andre Lande, hvortil

ogsaa fornøden Hjemmel maa ansees at indeholdes i

For. af 8. Febr. 4805 § 8 c.

Efter at Ministeriet derfor i Overeensstemmelse

hermed om Sagen har nedlagt allerunderd. Forestilling,

er det ved allerh. Resolution af 6. f. M. allern. bestemt,

at Mæslinger og andre smitsomme epidemiske Syg-

domme ogsaa bor være Gjenstand for Qvarantaine-

væsenets Opmærksomhed og Behandling, paa samme
Maade som Børnekopper efter Plak. af 20. Juni 1838.

Med Hensyn herpaa finder Ministeriet derhos Anledning

til at bemærke, at det maa ansees for en Trykfeil,

naar For. af 8. Febr. 1805 § 8 er citeret i Plak. af

20. Juni 4838, saaledes som denne er aftrykt i Schous

Udtog og Coll. Tid. for 1838, S. 594, da der udentvivl

er meent § 7, saaledes som nærmere sees af Coll. Tid.

for 1838, S. 592.

løvrigt fremgaaer det af Sammenhængen mellem

begge de nævnte Lovbud, at det ikke blot er ved den

i For. af 8. Febr. 4805 § 7 foreskrevne foreløbige Exa-

mination af de mistænkelige Skibe, at det i Plak. af
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20. Juni 1838 indeholdte Bud skal iagttages, men og- 1851.

saa ved den i For. af 8. Febr. 1805 § 10 ommeldte 5. Juli.

forste Examiuation af de som mistænkelig betegnede

Skibe, hvilket allsaa nu for Eftertiden bliver at iagttage

'kke blot ved Bornekopper, men ogsaa som oven an-

ført ved andre smitsomme og epidemiske, skjbndt ikke

pestartede Sygdomme.

Og har det endvidere behaget Hs. M. allern. at

bifalde, at Udgifter til Qvarantainevæsenet maae, saa

ledes som allerede i enkelte Tilfælde erskeet, afholdes

af Amtsrepartitionsfonden — selvfølgelig efter

Amtets Bestemmelse i hvert Tilfælde — samt at der

roidlertidigen, indtil nærmere Bestemmelser desangaaende

kunne blive vedtagne, maa af ethvert Skib, som i

Medhold af de ovennævnte Forskrifter maatte lægges i

Observations - Qvarantaine i en islandsk Havn, hvor

egentlig Losnings- og Rensnings-Qvarantaine ikke kan

finde Sled, som Godtgjbrelse for Vedkommendes Ulei-

ughed m. v. betales:

a) for det fbrste Sundhedsbesbg, d. e. den fbrste

Undersbgelse, som efter For. af 8. Febr. 1805 § 10

foretages, til Lægen, eller hvem som ellers efter Qva-
pantaine-Commissionens Foranstaltning undersbger Skibet,

Naar dette er over 50 Commercelæster, 3 Rbd.; for

Skibe over 30 indtil 50 Commercelæster 1 Rbd. 48 Sk.,

°g for Skibe, som ere 30 Commercelæster og derunder,

1 Rbd. — b) for den eller de Baade, som i Qvaran-
lainetiden efter Skipperens Forlangende gaaer fra eller

ll
' Skibet, den Baadsleie, som efter Billighed eller Sæd-

vane der paa Stedet betales, hvilken vedkommende

Qvarantaine - Commission skal betinge eller bestemme;

c) til Opsynsmanden, som sættes ombord paa Skibet,

fra den Dag, han kommer ombord, indtil han forlader

Skibet, begge inclusive, dagligen 1 Rbd. foruden hans

Kost ombord ; — d) hvad der under Qvarantainen an-

endes til Rbgelse efter Regning.

Ved at meddele Commissionen i N. N. Foran-

staaende til Efterretning og fornoden Iagttagelse, og
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< 85 1 . idet Ministeriet iovrigt forventer, at velbemeldte Com-

T~T7^ mission vil holde sig de foranfbrte saavel som de tid-
5. Juli.

ligere om det islandske Qvarantainevæsen udgivne For-

skrifter og Bestemmelser i det Hele nbie efterrettelige,

undlader man ikke slutteligen at tilfbie, at det herfra

vil blive paaseet, at den herværende Qvarantaine- Be-

styrelses Bekjendlgjorelser om smittende Steder ville

blive Commissionen tilstillede. — Indenrigsministeriet

den 5. Juli 1851.

s. Juli. Indenrigsministeriets Skrivelse til Amtmanden

over Islands Vester -Amt, ang. Udarbeidelsen af

de oeconomiske Tabeller. Khavn den 5. Juli

1851. — Isl. Copieb. 1851, Nr. 414.

Da de oeconomiske Tabeller, som aarligen ind-

sendes hertil fra Amterne ilsland, ere i flere Henseender

afvigende fra hinanden, idet der i nogle af dem ere

opforte Gjenstande, der ikke findes i de andre, lige-

som adskillige af de brugte Betegnelser for de deri

optagne Rubrikker ere mindre tydelige og derfor let

kunne give Anledning til Misforstaaelser, samt da det

endeligen maatte ansees for nbdvendigt, at Angivelserne

til bemeldte Tabeller referere sig til et bestemt Tids-

punkt, hvilket ikke tidligere regelmæssigen er skeet,

blev det under 30. Juni 1849 af Indenrigsministeriet

overdraget Stiftamtmanden paa Island at udarbeide et

nyt ensformigt Schema for den oeconomiske Tabel, der

for Fremtiden kunde gjelde for hele Landet.

Efter at Ministeriet derpaa fra den daværende con-

stituerede Stiftamtmand over Island har modtaget det

i Gjenpart vedlagte, af ham udarbeidede Udkast til et

almindeligt Schema, tilligemed den i Afskrift ligeledes

hosfolgende Skrivelse af 6. Januar f. A., har man des-

angaaende indhentet den ogsaa i Gjenpart hoslagte

Betænkning fra Chefen for statistisk Bureau, Professor

Bergsøe.
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I Henhold til hvad deri er anført, maa Ministeriet

være af den Anskuelse, at Angivelse af Folketallet vil

i den oeconomiske Tabel kunne udelades, da samme
hidtil har viist sig mindre paalidelig og i meget hbi

Grad har afveget fra det Resultat, som den almindelige

Folketælling har givet; at Rubrikkerne a og c kunne

sammendrages i een Rubrik, der blot skulde angive

de beboede Steder, hvortil der horer Jordbrug; at

Beretning saavel herom som om Creaturholdet og de

bvrige i Rubrikkerne Litr. h—z omhandlede Gjenstande

kun behove at indsendes hvert femte Aar, altsaa sam-
tidig med den almindelige Folketælling; at i Rubrikken

om Kjbkkenhavernes Antal tilfoies Angivelse af deres

Størrelse, samt at en ny Rubrik efter den constituerede

Stiftamtmands, af Professor Bergsøe tiltraadte Forslag

tilfoies for de Tommer-Vaaningshuse, der maatte være
blevne opførte siden den sidste Tabel blev indgiven.

Endeligen er Ministeriet af den Formening, at Angivel-

sen til den omhandlede Tabel rettest bor skee paa

Repstyrerthingene om Foraaret, og angive Tilstanden til

Pardag eller 6. Juni det paagjeldende Aar.

Forinden imidlertid videre heri foretages, skulde

Ministeriet tjenstl. udbede sig lir. Amtmandens Yttringer

over Sagen i det Hele behageligen meddelte. — Inden-

rigsministeriet den 5. Juli 4 85*1 \

Kongelig Resolution ang Foreningen af Præste- 20. juii.

kaldene Tjorn og Urdir, samt Nedlæggelse af

Kirken paa Upsum. Frederiksborg Slot den 20.

1851. — Isl. Depart. Forestill, og Resol. Prot. 1851,

Nr. 29. — Efter at kongl. Resol. 16. Mai 1849 var bragt til

Vedkommendes Kundskab, havde Banderne i Upsa Sogn i Fe-

bruar 1850 i et Andragende til Islands Biskop anholdt om at

Maatte beholde deres Kirke uagtet Combinationen, og Sognet
som selvstændigt Sogn, der ved Vacance maatte blive Annex

s. D. ligelydende Skrivelse til Amtmanden over Nord-
og Oster-Amtet og af samme Indhold til Stiftamtmanden.

Isl. Copieb. sst. Nr. 415-416.
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•

1851. til Tjbrn. De grundede dette Onske paa den lange og be-

- sværlige Vei til Tjbrn. De tilbyde af egne Midler at under-
20. Juli.

stgtte ^eres præst ved en ny Kirkes Opforelse, og ere villige

til for Fremtiden at overtage Kirkens Regnskab og indestaae

for dens Vedligeholdelse. Præsten, samt Provsten og Syssel-

manden, ligesom ogsaa Amtmanden, anbefalede Upsa Sogne-

mænds Andragende, og Biskoppen raadede til at opfylde deres

Onske hurtigt, for at ikke Misfornbielse eller Partiaand kunde

faa Tid til at fæste Kbdder i Menigheden. Ministeren for

Kirke- og Underviisningsvæsenet (Madvig) indstiller derfor i

Forestilling 4. Juli 1851:

at Bestemmelserne i allerhoi. Resolution af 16.

Mai 1849 maae blive saaledes forandrede, at ved

den eventuelle Combination af Upsa Præstekald med

Præstekaldet Tjbrn og Uroir, Upsa Kirke fremdeles

skal bibeholdes og henlægges som Annexkirke til

Tjbrn, saaledes, at der sammesteds holdes Guds-

tjeneste hver tredie Helligdag, Alt paa Vilkaar, at

Sognebeboerne af Upsum Sogn, efter deres derom

gjorte Tilbud, paatage sig at lade Kirken paany op-

bygge, samt at Upsa Sognebånder fremtidigen skulle

være forpligtede til stedse at indestaae for Kirkens

tilbørlige Vedligeholdelse.

[Kongelig Resolution] :

Indstillingen bifaldes. — Frederiksborg Slot den

20. Juli 1851 \

26. juli. Islandske Departements Skrivelse til Stift-

amtmanden og Amtmændene i Island, angaaende

Tillæg til Medicinaltaxten. Khavn den 26. Juli

1851. — Copieb. 1851, Nr, 437-439.

Hoslagt tilstilles Hr. (Tit.) tjenstl. 5 Exemplarer

af forste Tillæg til Medicinaltaxten af -1850, til behage-

lig Uddeling i (N. N.) Amtet, i Henhold til det forrige

') ved Skrivelse fra Kirke- og Underviisnings-Ministeren 28.

Juli 1851 er denne kgl. Resolution meddeelt Stiftsøvrig-

heden i Island til „Efterretning og videre Bekjendtgjbrelse".

Isl. Copieb 1851, Nr. 440.
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Cancellies Skrivelse af 12. Juli 1845. — Det islandske 1851.

Departements Expeditions-Contoir den 26. Juli 1851. 26. Juli.

[Bilag].

Forste Tillæg til Medicinal-Taxten af 1850.

Fra 1. August 1851 og indtil videre skulle de nedenfor

anforte Medikamenter, ifolge allerh. Resolution af 14.

Februar 1844 § 3, udsælges fra Apothekerne i Dan-

mark efter de her vedfoiede Priser:

Skilling.

S 3
Acidum benzoicum. Gr. 1 — 1 j3 22

— tannicum 7

Agaricus albus 5

— — pulveratus 17

Aqua Melissæ 1

— Menthæ piperitæ 1

— sclopetaria spirituosa 9

Balsamum vitæ Hofifraanni 20 3

Bismuthum . . 18

Cantharides
. 27

— grosse pulveratæ ...... 43

— subtilissime pulveratæ . . . . 51

Cardaraomum minus 27

— — contusum 34

— pulveratum 42

Ghloroform 4

Coccionella 5

— pulverata 8

Colocyntbides 15

— concisæ 21

Gortex Chinæ fuscus . . 18

— — contusus ..... 24

— — — pulveratus 30
Cr°cus 30

— concisus 32

pulveratus 55
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1851. Skilling.

26. Juli. 5 3
' Elixir aperitivum Glauderi 16

— pectorale 10

Eniplaslrum Cantbaridum ordinarium ... 20

— — perpetuum ... 41

— de Galbano crocatum .... 46

Extractum Secalis cornuti 27

Ferrum jodatum saccharatum 6

Flores chamomillæ romanæ 7

— — — concisi .... 10

Folia Melissæ 6

— — concisa ........ 9

— — pulverata 12

— Menthæ piperitæ 6

— — — concisa 9

— — — pulverata . . . . 12

Gallæ 8

— pulveratæ 17

Gummi Guttæ ....... . 19

— — pulveratum 37

— Tragacanthæ 23

— — pulveratum .... 47

Hydrargyrum 25

— bijodatum. Gr. 1 — 1/3 23

— depuratum 36

— jodatum. Gr. 2 — l 14

Jodum 14

— pulveratum 17

Julapium salinum 4

Kali hydrojodicum 12

— — pulveratum . . -. 13

• * • • « » •
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Skilling. 1854.

5 3 26. Juli.

Lapis bæmatitidis crystallisatus 3

— — pulveratus . 9

L«quor Ammonii anisatus 12 2

Manna calabrina 10

Mastix 58

~~ contusa 64

— pulverata TO

Nuces Moschatæ 26

— — pulveratæ 38

Oleum Absinthii æthereum 28

— Anisi 12

— Carvi 5

— Chamomillæ æthereum 295

— Cinnamomi . . . . . . . . . ... 129

— Gitri 7

— Corlicum Aurantiorum 7

— Juniperi e Baccis 17

— Menthæ piperitæ. GU. 1 — 1 /i 54

— Nucistæ expressum 11 2

— Petræ 9

— rectificatum 16

— Sabinæ 10

— Salviæ 69

— Serpylli -. 8

— Tanaceti 38

— Valerianæ 69

Radix Columbo 7

— — concisa 13

— — pulverata 19

— Ipecacuanhæ 8

— — concisa . ... . . ... 9£
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1851. Skilling.

26. Juli. 5 3
' Radix Ipecacuanhæ pulverata 14£

— Liquiritiæ 3

— — concisa ....... 6 1

— — pulverata 15

~~ Saleb 20

— — pulverata 32

— Senegæ 10

— — concisa 13

— — pulverata 22

Resina Guajaci nativa 14

— — — gr
-
pulver .... 20

— — — pulverata 26

Saccharum Lactis 6

— — pulveratum 12

Sal Acetosellæ 11

Secale cornutum 18

— — pulveratum 30

Semina Anisi stellati 5

— — — contusa 8

— — — pulverata 11

— Cydoniorum 14

— Pæoniæ 7

— — pulverata . . . . . . . 13

Species resolventes 7

Sperma Geti
. 15

Syrupus Croci .14

Tinctura aromatica 14 2

— Cantharidum 14 2

— — concentrata .... 27 4

— Colocynthidis 19

— Croci 50

— Jodi 18 3

— Opii crocata 52 7
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Skilling.

S 3
Unguentum Cantharidum 23 3

— — colatum .... 25 4

— hæmorrhoidale 31

— Hydrargyri cinereum .... 14

— Kali hydrojodici 23

Vinum Ipecacuanhæ ... 21 3

Zincum oxydatum album 2
*— — — pulveratum 4

Det kongl. Sundheds- Collegium i Kjobenhavn den
25. Juni 4 854.

Indenrigsministeriets Skrivelse til Finants- so. juli.

ministeriet
;

ang. Qvarantaine - Bekj endtgj orelser

°g deres Meddelelse. Rhavn den 30. Juli 1851.
Isl. Copieb. 1851, Nr. 442.

Efter at Indenrigsministeriet, ifo'lge den derom med
^ n anlsministeriet trufne Overeenskomst, har overtaget

Ydelsen af Qvarantainevæsenet paa Island, har man
Under 5. i d. M. til samtlige Qvarantaine-Commissioner
1 Island ladet udgaae et Circulaire i det islandske Sprog,

Qvarantainevæsenet sammesteds betræffende.

Ved nu hoslagt at tilstille Finansministeriet et

Exemplar af forbemeldte Circulaire, tilligemed en Over-

sættelse af samme, skulde man, da der i bemeldte

Circulaire, blandt Andet, er givet de islandske Qvaran-

tøine-Commissioner Tilsagn om, at det herfra vil blive

paaseet, at den herværende Qvarantainebestyrelses Be-

kjendtgjorelser om smittede Steder ville blive Gommis-
S1°nerne tilstillede, tjenstl. anmode Finantsministeriet om,
behageligen at ville foranledige, at. disse Bekjendtgjbrel-
Ser

> selv om det kun ere Avis-Avertissementer, blive

efter anden meddelte det islandske Departement i

et passende Antal, for at de derfra direkte kunne blive

^stillede Gommissionerne paa de forskjellige Handels-
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1851. steder dg tillige sendes Amtmændene i Island. — In-

^Jp^Jp" denrigsministeriet den 30. Juli 1851.

s. August. Kongelig Resolution ang. Understfittelse for

islandske Landvæsens-Elever. Ronne den 8. August

1851. — Isl. Depart, Forest. og Resol. Prot. 1851, Nr. 80.

— I Forestilling 31. Juli bemærker Indenrigsministeren (Til-

lisch), at Landvæsens -Eleverne |>orarinn Årnason og Bjorn

Årnason vare efter 3 Maaneders Ophold paa Bbggildgaard

vendte tilbage til Kjbbenhavn, misfornbiede over Opholdet sam-

mesteds, da de saa godt som ingen Underviisning erholdt,

men bleve ganske overladte til dem selv. Ministeriet havde

derfor, efter Overlæg med Landhusholdnings -Selskabet, an-

skaffet Plads til den Ene paa Viumgaard og til den Anden

paa Skibild, hvor der vil blive meddeelt dem saavel theoretisk

som praktisk Underviisning, og hvor de ib'vrigt ville nyde

samme Behandling med Hensyn til Kost, Logis m. v., som

Gaardens Folk, Alt imod en Betaling af 50 Rbd. for hver af

dem ved Læreaarets Udlbb. Ministeriet indstiller derfor:

4) at der allernaadigst maa til Islænderne Th.

Arnasons og B. Arnasons Oplærelse paa Gaardene

Viumgaard og Skibild anvendes et Belbb af 100 Rbd.,

og at dette Belob maa i sin Tid udbetales af de til

11. Juni Termin næste Aar faldende Renter af den

saakaldte islandske Understøttelsesfond, og — 2) at

der lige allern. maa forundes bemeldte Landvæsens-

Elever en Understøttelse af 50 Rbd. hver lil Bestri-

delse af Udgifterne ved deres Reise til bemeldte

Læresteder m. m., og at dertil maa anvendes det

foranfbrte ved allerh. Resolution af 25. Marts d. A.

bevilgede Belbb af 4 00 Rbd.

[Kongelig Resolution]

:

Indstillingen bifaldes. — Rbnne den 8. August

1851.

II. August. Indenrigsministeriets Skrivelse til Stiftamt-

manden over Island, angaaende Laxefiskeriet i

ii
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Ellida-Aaen. Kbavn den 11. August 1851. — 1851.

Isl. Copieb. 185., Nr. 456. TTI^t.
Verj hertil at indsende en Udskrift af den i Sagen

om Fiskeriet i Ellida-Aaen ved den islandske Lands-

overret den 34. Marts d. A. afsagte Dom, med Bemærk-
ning, at Sagen af Kjobmand D. Thomsen er indanket

for Hoiesteret, har Hr. Stiftamtmanden i behagelig Skri-

velse af 14. i f. M. indberettet, at De. for at see be-

nieldte Sag midlertidig i Mindelighed ordnet, har med
bemeldte Kjobmand Thomsen afsluttet en Gontrakt,

hvorved Fiskeriet i Ellida-Aaen er blevet ham over-

draget indtil endelig Dom er falden, mod en Afgift af

SO Hbd. aarlig, forsaavidt han taber Sagen for Hbieste-

re t, hvorimod hele Afgiften skal tilbagebetales ham,

dersom han maatte vinde hele Fiskeriet; taber Kongens

Kasse endelig Retten til Afbenyttelse af Grunden ved

Elven, skal der af Thomsen betales 30 Rbd. aarligen.

At Ministeriet bifalder den af Dem saaledes trufne

Foranstaltning, det undlader man ikke herved tjenstl.

at meddele Dem til behagelig Efterretning, idet man
ikke undlader at tilfoie, at Kammeradvokaten, Etats-

råd Sporon, under D. D. er af Ministeriet anmodet

°m paa den kongl. Kasses Vegne at udfore Sagen for

Hoiesteret. — Indenrigsministeriet den 1 1. August 4 854.

Indenrigsministeriets Skrivelse til Stiftamt- 20. August

manden over Island, ang. Udforsel af Heste fra

Island til Skotland. Khavn den 20. August 1851.

- Isl. Copieb. 1851, Nr. 473.

Under D. D. er der meddeelt det engelske Skon-

nertskib Scolia, drægtigt 62 Régisler-Tohs eller 25

danske Commercelæster, fo'rt af Skipper James Allisen,

^as til i indeværende Aar at gaae ballastet til Island,

f°r sammesteds for Penge at indtage en Ladning Heste,

°g imod at der ved Skibets Ankomst, forinden Ind-

XV. li. u
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1851. handlingen kan tillades, erlægges den ved Plak. 28.

»TT~ 'l
L)ecbr. 1836 § 13 paabudne Afgift af 62 Hbd. 32 Sk.

20. August. or o

pr. Gommercelæst af hele Skibets Drægtighed.

Ved tjenstl. at meddele Hr. Stiftauitmanden Fore-

staaende til behagelig Efterretning, skulde Ministeriet

lige Ijenstl. have Dem anmodet om, behageligen at ville

paalægge vedkommende Embedsmænd i det Dem be-

troede Amt at paasee, deels at ingen Handelsvarer md-

fbres med bemeldte Skib, i hvilket Fald det strax vil

være at afvise, ligesom ogsaa at ei heller Andet end

Heste udfores, deels at den fornævnte Afgift bliver er-

lagt i Overeensstemmelse med det Foranforte, og derfor

aflagt Rigtighed paa sædvanlig Maade. Og forventes

iovrigl i sin Tid nærmere Indberetning om, hvorvidt

Skibet maatte have anlobet nogen Havn i Sonderamlet,

hertil meddeelt 1
. — Indenrigsministeriet den 20. August

1851.

23. August. Kirke- og Underviisnings-Ministeriets Skrivelse

til Stiftsøvrigheden i Island, ang. Anskaffelses-

niaaden af de til Skolens lirug nfldvendige Skole-

bogen Khavn den 23. August 1851. - isi. Co-

pieb. 1851, Nr. 476.

I en Paategning paa det med Ephoratets behage-

lige Skrivelse af 24. Febr. d. A. indsendte, hermed i

Gjenpart vedlagte, Regnskab for de i sin Tid ved of-

fentlig Foranstaltning til Island opsendte, i Tidsrummet

fra 1. Oktbr. 1848 til 30. Juni 1850 solgte Skoleboger,

og for hvad der af samme ved sidstnævnte Datum var

i Behold, har Regnskabsføreren, nuværende Overlærer

Gunlogsen, med Hensyn til at Anskaffelsen af de ved

Skoleundervisningen fornodne Boger nu besorges ved

') llblge 6enere, i Aaret 1852, indkomne Beretninger blev

Paaset ubenyttet. — Skrivelser, ligelydende med denne

(kun Amternes Navne forandrede), ere imder s. D. af-

gaaede til Amtmændene. Copieb. 6St. Nr. 474—475.
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Disciplene selv, og da de fornævnte, for offentlig Reg- 1851.

ning anskaffede Boger, saavel af denne Grund som ^X*"T*^"^
4lOm AllgUSt«

»ordi de i Tidens Lob selvfolgeligen aflbses af nyere

Boger, efterhaanden mindre og mindre kjobes, og saa-

ledes efterhaanden blive uden Anvendelse, foreslaaet,

at de tilovers værende ældre Boger, hvoraf endeel Exem-

plarer ibvrigt angives at være i beskadiget Tilstand,

enten bortsælges eller bortgives til fattige Disciple eller

indlemmes i Skolens Bibliothek.

Ministeriet antager, at der rettest vil være at dis-

ponere over de nævnte Skoleboger paa den Maade, at

der til Skolens Bibliothek forst udtages el Exemplar af

hver Bog og nogle flere Exemplarer af dem, der kunde

tinskes i storre Antal, t. Ex. til Brug ved cursorisk

Læsning af gamle Forfattere, og at Besten af de ved

Undervisningen brugelige Boger med Ephoratets Sam-

tykke af Rektor gives til fattige Disciple, men at der-

imod de af Bogerne, der ikke ere anvendelige ved

Undervisningen, bor bortsælges ved Auktion.

Ephoratet anmodes derfor om, behageligen at ville

foranledige det Fornbdne i Overeensstemmelse hermed

og om Resultatet i sin Tid at meddele Indberetning.

—

Ministeriet for Kirke- og Underviisningsvæsenet den 23.

August 4 851.

Indenrigsministeriets Skrivelse til Amtmanden 23. August,

over Islands Vester-Amt, ang. Tilveiebringelse af

Adkomst-Dokumenter m. v. for Arnarstappens

Ombudsjorder. Khavn den 23. August 1851.

—

hl. Copieb. 1851, Nr. 481.

Foranlediget ved et fra Administrator for Arnar-

stapa Ombud, A. O. Thoiiacius, derom indgivet An-

dragende, har lir. Amtmanden i behagelig Skrivelse af

7. Oktbr. f. A. anholdt om, at erholde meddelte Af*

skrifter af de Dokumenter, som maatte findes i de her-

værende anliqvariske Samlinger og navnligen i deu

i i*
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1851. arnamagnæanske Samling, angaaende de under be-

meldte Ombud horende Jorders Markeskjel.
August.

Forinden imidlertid videre heri foretages, skulde

man tjenstl. have Hr. Amtmanden anmodet om, fra for-

nævnte Administrator at ville tilvejebringe folgende

nærmere Oplysninger, nemlig:

1] en noiagtig og fuldstændig Fortegnelse over de

Jorder, med Hensyn til hvilke Administrator onsker de

ovennævnte Dokumenter meddelte; — 2) ved enhver

af disse Jorder tillige Underretning om de omliggende

Jorders Navne; — 3) en, saavidt muligt, noiaglig Op-

lysning med Hensyn til enhver Jord, om der enten

tidligere maatte have været nogen Trætte om Jordens

Markeskjel, eller der for Tiden maatte existere en saa-

dan Trætte, samt om Navnene paa de omtvistede Styk-

ker og deres Grændser, tilligemed Angivelse af saa

mange som muligt af de Stednavne, der maatte give

Oplysning om Trættens Beskaffenhed, samt endeligen

— 4) en Fortegnelse over de Adkomstdokumenter og

andre Aktstykker, der, foruden den i fornævnte Skrivelse

berørte Maldag fra 1735, maatte haves ved Administra-

tionen fornævnte Ombudsjorder vedkommende, saa-

som Skjodebreve, Eiendomsdomme, Vidneforklaringer,

Skiftebreve, Ægtepagter m. v., med Angivelse af Aar

og Datum og Udfærdigelsessted, og ledsaget af en kort

Betegnelse af Indholdet.

Disse forskjellige Oplysninger forventer Ministeriet

derefter af Hr. Amtmanden hertil behageligen indsendte.

— Indenrigsministeriet den 23. August Hl 854.

August Kirke- og Undervisningsministeriets Skrivelse

til Stiftsøvrigheden i Island, ang. en yderligere

Oplæggelse af Capitaler, tilhorende Thorchilii

Skolefond. Khavn den 23. August 1851. —
Isl. Copieb. 1851, Nr. 482.
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23. August

I Overeensstemmelse med den af Hr. Stiftamt- 1851.

manden og D. H. i behagelig Skrivelse af 21. Februar

d. A. gjorte Indstilling med Hensyn til den fremtidige

Anvendelse af det under Deres Bestyrelse staaende

saakaldte Thorchilii Borneskolelegat, bifalder Ministeriet,

at Renterne af de bemeldte Legat tilhorende Capitaler

maae fremdeles oplægges og udsættes til Forrentning,

indtil den samlede Capital er oploben til 20,000 Rbd.,

og at derefter et Landvæsensinstitut maa oprettes paa

den af Dem foreslaaede Maade for fattige Bdrn i Kjal-

arnes Thing, hvorhos Hr. Stiftamtmanden og D. H. be-

myndiges til, endog forinden Gapitalen er oploben til

den nysnævnte Sum, saafremt Leilighed dertil maatte

tilbyde sig, at kjbbe en passende Eiendom for Stiftelsen,

paa de af Dem i forberbrte Skrivelse anfbrte Betingel-

ser og ibvrigt saaledes, at Indberetning derom gjbres

til Ministeriet.

Forbvrigt forventer Ministeriet, forinden det paa-

tænkte Landvæsensinstitut træder i Virksomhed, i Hen-

hold til sin Skrivelse af 21. Septbr. 4 849 at modtage

en af Dem udarbeidel detailleret Plan til Stiftelsens

Indretning og fremtidige Virksomhed.

Med Hensyn til Overfbrelse til Island af Legatets

herværende Capitaler er Brevvexling indledet med Bi-

skoppen over Sjællands Stift. — Ministeriet for Kirke-

og Underviisningsvæsenet den 23. August 485-1.

Kirke- ogUndeiTiisnings-MinisterietsBekjendt- 26. August

gj oreise ang. Deling af den lægevidenskabelige

Embedsexamen. Khavn den 26. August 1851.

—

Denne BekjendtgjcJrelse anfbres som publiceret i Synodal-

forsamlingen i Reykjavik i Juli 1852$ ligeledes i samme Aar

1 Myra og Hnappadals Syssel i Vester-Amtet og i Oefjords

Syssel i Nord- og Oster-Amtet. — Original-Aftryk hos Schultz,

2 Blade i 4'°. Departem. Tid. for 1851, S. 754-758 (med

Motiver"). Algreen-Ussings Samling af Love og Anordninger

v. vedkommende Danmark, 1851, S. 287-288.
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185-1. Bekjendtgjoeelse angaaende en Deling af den

. August, lægevidenskabelige Embedsexamen ved Kjøbenhavns

Universitet.

Paa Ministeriets allerund. Forestilling har det be-

haget Hs. M. Kongen under 23. d. M. allern. at bifalde

folgende nærmere Bestemmelser angaaende en Deling

af den lægevidenskabelige Embedsexamen ved Kjøben-

havns Universitet:

1. Den lægevidenskabelige Embedsexamen, der i

Henseende til Omfang og Examinationsgjenstande ikke

undergaaer nogen Forandring, deles i to Dele:

Den fors te Deel omfatter: mundtlig Prove i

J) Anatomie, 2) Physiologie og 3) Pharmacologie
;
prak-

tisk Prove i 4) anatomisk Dissection.

Den anden Deel: skriftlig Prove i 4) Medicina

forensis, 2) Ghirurgie og 3) Therapie; mundtlig Prove

i 4) almindelig Pathologie og pathologisk Anatomie,

5) medicinsk Pathologie og Therapie, 6) chirurgisk Pa-

thologie, 7) Fddselsvidenskab; praktisk Prtfve i 8) me-

dicinsk Clinik, 9) chirurgisk Clinik og 10) chirurgiske

Operationer.

2. Ved begge Dele af Examen gives for hvert

Examensfag de hidtil brugelige Specialcharakterer. For

forste Deel af Examen gives ingen særlig Hovedcharak-

teer, hvorimod de fire Specialcharakterer for denne

sammenlægges med de 10 for anden Deel, og af den

samlede Talværdi uddrages, efter de hidtil gjeldende

Regler, en Hovedcharakteer for Aflæggelsen af den

hele Examen.

3. Det tillades at underkaste sig begge Dele af

Examen paa eengang, hvorimod Examens anden Deel

maa, for at Examinanden skal kunne tildeles Hoved-

charakteer, tages i det mindste tre Aar efter at forste

Deel er fuldendt.

4. Enhver af Examens to Dele kan tages om for

sig, dog kun i den for enhver Deel anordnede Bække-
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fblge, hvoraf følger, at den Candidat, som har fuldendt 1854.

anden Deel, ikke paanv kan indstille sig til første Deel, ^T^T^^1 J 1 26. August
med mindre han tager hele Examen om. — Den første

Deel af Examen kan tages om efter et halvt Aars For-

lob; den anden Deel derimod forst efter et heelt Aars

Forlob, overensstemmende med den for Embedsexamina

i Almindelighed i denne Henseende ved kgl. Resolution

af U. Mai 4 847 (Bekjendtgjbrelse af 4 8. s. M.) givne

Forskrift.

5. De saaledes givne forandrede Bestemmelser

træde i Kraft ved den Examen, der bliver at afholde

i Juni og Juli Maaneder næste Aar.

Hvilket herved bekjondtgjores til Efterretning for

alle Vedkommende. — Ministeriet for Kirke- og Under-

viisningsvæsenet den 26. August 1854.

Bekjendtgj oreise fra Consistorium ved Kjo- so. August

benhavns Universitet, ang. Forelæsningsterminer

og Examina ved Universitetet. Khavn den 30.

AugUSt 1851. — Algreen-Ussings Samling af Love og An-

ordninger m. v. vedkommende Danmark, S. 289.

Ved denne Bekjendtgjorelse bringes til offentlig Kundskab

en af Kirke- og Underviisnings-Ministeriet under 31. Juli d. A.

afgiven Resolution, hvorved det, paa Grund af den forestaaende

forandrede Inddeling af det akademiske Aar ved Universitetet,

bestemmes

:

1) at med Hensyn til alle Universitetets Forelæsninger,

Forelæsningerne til anden Examen derunder indbefattede,

Tiden fra 1. Novbr. 1851 til 9. Juni 1852 deles i to omtrent

lige lange Forelæsningsperioder, den ene fra 1. Novbr. 1851

til ultimo Februar 1852, den anden fra 1. Marts til 9. Juni

1852. — 2) at anden Examens første Deel afholdes i den

sidste Deel af Februar, og dens anden Deel i den almindelige

Examens-Maaned fra 10. Juni til 9. Juli 1852; og — 3) at

den theologiske Embedsexamen, som skulde afholdes i Januar,

henlægges til den sidste Deel af Februar Maaned.
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Kongelig Resolution ang. Foranstaltning til

JTsepÆr. en Postskibs-Tour om Vinteren til Island. Frede-

riksborg den 21. Septembr. 1851. — isi. Depart.

Forestill, og Resol. Prot. 1851, Nr. 34. - I Forestilling 15.

September foredrager Indenrigsministeren (Tillisch) , at der,

foruden de almindelige Grunde til at onske en hyppigere Com-

munication med Island, paa Grund af nærværende Omstæn-

digheder var en dobbelt Nødvendighed tilstede til i forestaaende

Vinter at erholde Underretning om Tilstanden der paa Xiandet,

for at Beslutning derefter kan tages om de Foranstaltninger,

som til Foraaret maatte blive nodvendige.

Dette mente Ministeriet hensigtsmæssigst at kunne opnaaes

ved, at det islandske Postskib foretog en extraordinair Vinter-

tour til Island, og da Finantsministeriet havde givet sit Bifald

til, at det til Bekostningen fornodne Belbb kunde blive optaget

paa en Tillægsbevilling, er der blevet opfort paa Certepartiet

for Postskibets Befragtning for Aaret 1851—52 den Bestem-

melse, ttat bemeldte Skib, efter at være som sædvanligt afgaaet

herfra Staden (KjObenhavn) den 1ste i næstkommende Maaned,

skal omtrent den 15. November, eller omtrent 15 Dage efter

Ankomsten til Island, afgaae tir Liverpool, hvor det er- paa-

lagt Skibsføreren at afgive den medbragte islandske Post til

den danske Regjerings Consul sammesteds, og hvorfra Skibet,

efter ligeledes gjennem bemeldte Consul at have modtaget den

herfra indløbende til Island bestemte Post, vil have at retour-

nere til Island omtrent den 1. Januar næstkommende A ar, for

derefter den 6. Marts næstefter at afgaae fra Landet hertil".

For denne extraordinaire Reise er Rhederen betinget 1000 Rbd.,

foruden 5 pCt. Caplak. — Denne Foranstaltning indstiller Mi-

nisteren til Approbation.

[Kongelig Resolution]

:

Vi approbere allern. indbemeldte Foranstaltning. —
Frederiksborg Slot den 21.- Septembr. 185-1.

23. septbr. Statsregnskab for Aaret fra 1. April 1850 til

31. Marts 1851. Statsbogholderiet den 23. Septbr.

1851. — Departem. Tid. 1851, S. 1099-1118. Original-

Aftryk hos Bianco Luno, 28 Sider i 4to
. — Her optages kun,

hvad der direkte henføres til Island. — Uddrag.
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Specialsummor Bovedsuiuraor ISHi
Beregnet Virkelig Beregnet Virkelig

*

Indtægt ludtæyt Indtægt Indtægt

Indtæg t... 8. Islandske ^ 23 - SePtbr -

Intrader
beregnet ifolge Finantslov
af 26. Juni 1850 § 9 . . 28,220
Anm. Da ved nærværende
Regnskabs Afslutning Re-
sultaterne af Regnskabet
Jra Island endnu ikke ere
Wevne meddelte, anføres
her som virkelig Indtægt
samtlige til Finants-Hoved-
kassen indkomne Summer,
Island vedk. thvoriblandt
adskillige Versursummer)

. . . 27,842. 89 28,220. 27,842. 89

Beregnet Virkelig Beregnet Virkelig

^gift. .. 6. Indenrigs- ^ W "?* ^
ministeriet.

• •• B. Island 46,203.72Anm. Da ved nærværende
Regnskabs Afslutning Resul-
taterne af Regnskabet fra Is-^d endnu ikke ere blevne
^edclelte, anføres her som
virkelig Udgift samtlige af
^nants-Hovedkassen udre-
jse Summer, Island ved-
^.njniende (hvoriblandt ad-
skillige Versursummer) 51,047.61

op Rii .

Anm
-
2 0m den islandske Kasses Indtægt, Udgift

fd ?.
e
3

lloldning vare ved nærværende Regnskabs Afslutning deumodne Opgivender endnu ikke modtagne.

Indenrigsministeriets Skrivelse til Stiftamt- 23. septbr.

banden over Island, ang. det Hansenske Legats

Anvendelse. Khavn den 23. Septbr. 1851. —
Isl

- Copieb. 1851, Nr. 536.

Ved under 3. Marts d. A. at fremsende en fra

0nder-Amtets oeconomiske Selskab indkommen Be-
retning angaaende sammes Virksomhed i de sidstfor-
^bne tre Aar, har Hr. Stiftamtmanden, ifbJge en til

fra Selskabets Viceformand, Conferentsraad Svein-
J°»nsson, rettet Anmodning, andraget paa Ministeriets

^virkning til, at bemeldte Selskab kunde erholde
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1851. den ved det kgl. Landhusholdnings Selskabs Skrivelse

23. Septbr. a f 12. Juli 1845 tilsagte Understøttelse af det saakaldte

Hansenske Legat.

I bemeldte Renseende seer Ministeriet sig istand

til at meddele følgende fra Landhusholdnings Selskabet

i sin Tid modtagne nærmere Oplysninger. Fornævnte

Legat, hvis Størrelse er 6000 Rbd., er under 6. Januar

1787 oprettet af senere afdode Gonferentsraad og Rente-

kammer-Deputeret V. A. Mansen, med den Bestemmelse,

at Renterne deraf, 240 Rbd. aarligen, skulde anvendes

til nyttige Anlæg og Foretagender paa Færoe, i Fin-

marken, Island og Grdnland. Efter Legators Forslag

blev Legatsummen, ifolge kgl. Resol. af 7. April 1802,

overdragen til Landhusholdnings-Selskabet, for af samme

at foranstaltes anvendt i nysnævnte Hensigt, dog at

hans Enke skulde nyde Renterne deraf indtil sin Dod,

som indtraf i Aaret 1818. Fra den Tid af nbd for-

nemmelig Island i adskillige Aar godt af Rentebelobet.

For de 5 Aar 1840— 44 er dette udelukkende tilfaldet

Færoerne, og for det derpaa følgende Qvinqvennium

fandtes det efter Omstændighederne at burde komme

Gronland tilgode. Derimod var det i en Skrivelse fra

Landhusholdnings- Selskabet udtalt, at naar bemeldte

Legats Renter fra Begyndelsen af Aaret 1850 atter

maatte blive disponible, burde Island formentligen komme
i fortrinlig Betragtning til igjen at erholde passende An-

deel deri, navnligen paa den Maade, at der ved Hjælp

af de omhandlede Rentepenge blev bidraget til een eller

tvende Islænderes Oplærelse i Landvæsenet.

I Henhold hertil var der ogsaa, efter hvad Land

husholdnings-Selskabet i Skrivelse til Indenrigsministeriet

af 19. Febr. d. A. har bemærket, ved denne Tid paa be-

meldte Legats Renter trukket 375 Rbd., hvilke vare blevne

anvendte for Gudmundur Stephensen, der, saavidt

vides, endog senere deraf har erholdt en yderligere

Understøttelse. Da nu derhos en ikke ubetydelig Sum
er i f. A. blevet anvendt af det Hansenske Legals
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Kenter til Bedste for Jordbruget paa Færoerne, harSel- 1851.

skabet i den nysommeldte Skrivelse af 19. Febr. d. A., ^T^TTT"J '23. Septbr.
paa dertil af Indenrigsministeriet given Anledning, yttret,

at det ikke saae sig istand til for Tiden at yde yder-

igere Bidrag til det islandske Jordbrugs Fremme. —
Indenrigsministeriet den 23. Septembr. 4 851.

Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden 23. septbr.

°ver Islands Nord- og Oster-Amt, ang. Oplæreisen

&f Hjælpelæger i Island. Khavn den 23. Septbr.

1851. — Isl. Copieb. 1851, Nr. 539.

I Anledning af det med Hr. Amtmandens behage-

de Skrivelse af 31. Mai d. A. hertil indkomne An-

dragende, hvori Chirurg Josep Skaptason har anholdt

i Henhold til Plak. 23. August 1848 § 3, at for-

undes en GodtgjOrelse af Amtets Repartitionsfond for

sin Ulejlighed og Bekostning ved at undervise en Lær-

ling
i Lægekonsten, skulde jeg ikke undlade til be-

hagelig Efterretning og fornoden Bekjendtgjbrelse tjenstl.

a t melde, at da det ifblge den nysciterede Bestemmelse

kun .er Landphysikus paa Island og de der ansatte

distriktslæger, som kunne undervise Hjælpelæger

'tfiod det der bestemte Vederlag af Amtsrepartitions-

fondene, skjonnes det ikke, at Josep Skaptason, der

'kke er ansat i nogen af de nævnte Stillinger, kan nyde

S°dt af den her omhandlede Bestemmelse. — Justits-

ministeriet den 23. Septembr. 1851.

Indenrigsministeriets Skrivelse til stiftamt- 27. septb

banden over Island, ang. Forslag om at anstille

Porsog med Fabrikation af Kelp i Island. Khavn
den 27. Septbr. 1851. — M.Copieb. issi, Nr.547.

Efter at have modtaget de i Hr. Stiftamtmandens

behagelige Skrivelse af 20. i f. M. meddelte Oplysninger
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1851. i Anledning af del al* Kjobmand G. F. Siemsen indgivne

^Jl^g^^ Andragende om at forundes en Sum af indtil 800 Rbd.

for at engagere en Shetlænder til at lære Islænderne

Kelpfabrikalionen, skulde Ministeriet til behagelig Efter-

retning og Bekjendtgjorelse for Supplikanten tjenstligst

melde, at det Ansdgte ikke kan bevilges. — Inden-

rigsministeriet den 27. Septembr. 1851.

27. septbr. Indenrigsministeriets Skrivelse til samtlige

Sysselmænd i Island, ang. Udsalget af dansk-

islandsk Ordbog. Khavn den 27. Septbr. 1851.

— Isl. Copieb. 1851, Nr. 556.

Efter at den af Lektor Konrad Gislason med of-

fentlig Understøttelse udarbeidede Dansk-islandske Ord-

bog nu er færdig trykt, og Prisen paa dette Værk,

hvoraf Oplaget er den kongel. Kasses Eiendom, er for

dem, der paa de i Aaret 1842 ifolge det daværende

Rentekammers Foranstaltning udsendte Indbydelser i

sin Tid have tegnet sig som Subskribenter, ansat til

5 Rbd. og for andre Kjobere til 6 Rbd., skulde Mini-

steriet herved tjenstl. tilstille Hr. Sysselmanden hos-

folgende (N. N.) Exemplarer af bemeldte Ordbog, hvilke

man skulde have Dem anmodet om behageligen at ville,

imod den fornævnte Subskriptionspriis, udlevere til de

paa hoslagte Fortegnelse opforte Subskribenter, der

maatte opholde sig i det Dem betroede Syssel. De

indkommende Belob vilde De derefter berigtige, enten

ved conlant Indbetaling i Islands Jordebogskasse eller

ved Anviisning paa et solid Handelshus i Kjobenhavn,

ligesom De inden Udgangen af Aaret 1853 vilde til

Ministeriet indsende behorig Afregning, saavel som de

ikke afsatte Exemplarer. «— Indenrigsministeriet den

27. Septembr. -1851 K

') Skrivelse af s. D. til Byfogden i Reykjavik, med 16 Expl.,

og til Landfogden ang. Inkassationen. Isl. Copieb. 1851,

Nr. 557—558.
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Kirke- og Underviisningsministeriets Skrivelse 1 85 1,

tø Stiftsøvrigheden i Island, ang. Oversendelse til

Island af Thorchilii Legats Midler. Khavn den

29. Septbr. 1851. — Isl. Copieb. 1851, Nr. 567.

Efter at Ministeriet, saaledes som i Skrivelse herfra

af 23. i f. M. til Hr. Stiftamtmanden og D. H. bemærket,

bavde af Biskoppen over Sjællands Stift udbedet sig

nærmere Oplysning meddeelt om den Maade, hvorpaa

det saakaldte Thorchilii Legats herværende Midler vare

anbragte, og navnlig om, hvorvidt Legatets Midler

inaatte være saaledes disponible, at de kunde over-

sendes til Island, modtog Ministeriet fra fornævnte Em-

bedsmand under 30. i f. M. Underretning om, at af

Legatets herværende Midler, 4,960 Rbd. 19 Sk., vare

disponible til strax at oversendes 2 kgl. Obligationer,

hver lydende paa 100 Rbd., samt at der endvidere

Ve d Afhændelse kunde gjores disponible til Oversen-

delse 300 Rbd. og 385 Rbd. 19 Sk., der vare sikkrede

' lo Bankhæftelsesobligationer, samt 250 Rbd., der inde-

stod mod Sikkerhed i en privat Eiendom, hvorimod

de bvrige 3825 Rbd., hvoraf 800 Rbd. vare anbragte

mod Prioritet i en privat Eiendom, og 4 225 Rbd.,

900 Rbd. og 900 Rbd. ligeledes mod Prioriteter i pri-

vate Eiendomme, men tilligemed andre Legatmidler,

forst efterhaanden vilde kunne gjores disponible, da

de forst maatte opsiges til Udbetaling, i hvilken Hen-

seende Biskoppen dog bemærkede, at det vilde være

haardt for de paagjeldende Debitorer, om der ikke

°lev indrammet dem en mere rummelig Frist end den

for Opsigelsen af offentlige Midler bestemte sædvanlige,

u
' fra andre Steder at sbge nye Prioriteter anbragte i

deres Eiendomme.

Med Hensyn til det saaledes Anfbrte anmodede

Ministeriet Biskoppen om, deels at foranledige den Deel

af Legatets Capital, til Belbb ialt 1135 Rbd. 19 Sk.,

der ifolge det Foranforte var disponibel, oversendt til
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851. Hr. Stiftamtmanden og D. H., deals at. drage Omsorg

Septbr
^or

'
a * ^ e ^vr'8 e ljega ^ets Capiliiler, der ikke saaledes

for Tiden vare disponible, maatte blive opsagte til Ud-

betaling med et passende Varsel, som det overlodes

Biskoppen at bestemme, for at samme derefter lige-

ledes kunde blive efterhaanden overforte til Island.

Ministeriet har derefter fra Biskoppen modtaget de to

fornævnte, Legatet tilhorende kgl. 4 % Obligationer,

nemlig Nr. 3600 og 3602, begge udstedte den 7. Marts

1811 og hver lydende paa 400 Rbd., med vedhængende

Benter fra 11. Juni 1851, saavelsom en for de ovrige

ovennævnte disponible Belob indkjobt kgl. 4 °/o Obli-

gation, Nr. 1290, stor 1000 Bbd., udstedt den 11. De-

cember 1801 og transporteret til Ihændehaveren, med

vedhængende Benter fra 14. Juni 1851. Hvilke Obli-

gationer jeg saaledes, efter at samme af Ministeriet ere

blevne forsynede med behorig prohibitiv Paategning,

og ere blevne foranledigede noterede i Slalsgjælds-

Directionens BGger, hoslagt skulde tilstille Hr. Stiftamt-

manden og D. H., med Anmodning om, at samme maae

blive optagne paa Fortegnelsen over de Legatet til-

horende og ved Islands Stiftamtshus beroende kongel.

Obligationer, idet jeg for Modtagelsen skulde udbede

mig meddeelt Tilstaaelse.

Slutteligen tilfoies, at Departementet for Statsgjælden

er tilskrevet om, at Benterne af de nævnte Obligationer

for Fremtiden kunne blive udbetalte ved Islands Jorde-

bogskasse. — Ministeriet for Kirke- og Underviisnings-

væsenet den 29. Septembr. 1854.

Novbr. Indenrigsministeriets Skrivelse til Amtmanden
• •

over Islands Nord- og Oster-Amt, ang. Mageskifte

af Jord under Munkathveraa Kloster. Khavn

den 12. Novbr. 1851. — isi, Copieb. issi, Nr. 637.

Paa en af Indenrigsministeriet nedlagt allerundertl

Forestilling har det behaget Ils. M. Kongen under 22.
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i f. M. allern. al resolvere, at den Allerhbistsamme til- 1851.

horende Jord Sallastaoir (= Sorlastadir) i Hals Sogn i 12. Novbr.

Thi ngo" Syssel inden Islands Nord- og Oslaml, hen-

hbrende li I MunkaJ)verå Klostergodses Norderpart, raaa

mageskiftes med Jorden Syori-Bakki i Mooruvalla Sogn

inden Ofjords Syssel i samme Amt.

Ved i Anledning af lir. Amtmandens behagelige

Skrivelse af 29. Juli d. A. tjenstl. at meddele Dem
dette til behagelig Underretning og Bekjendlgjorelse for

Vedkommende, skulde man derhos lige tjenstl. have

Dem anmodet om, behageligen at ville foranledige, at

der, forinden Mageskiftet finder Sted, bliver paa Jon

Gunnlaugssons 1 Bekostning foretaget en lovlig Syns-

og Overleverings -Forretning over Jorden Syori-Bakki

'ned Tilliggende og Qvilder, hvorved bliver at paasee,

at Alt afleveres i aabodsfri Stand. Naar dette er skeet,

vilde De behageligen foranledige bemeldte Jord ind-

taget under vedkommende Administration, idet det

maatte paalægges Administrator paa sædvanlig Maade

at bortfæste Jorden, samt al opkræve Afgiften, hvorfor

bliver at aflægge Rigtighed ved det paagjeldende Ad-

niinistrationsregnskab.

Idet Ministeriet imodeseer Beretning fra Hr. Amt-

manden om den Foranstaltning, som i Overeensstem-

nielse med det Foranfbrte af Dem bliver fbiel, skulde

'Han have Dem anmodet om behageligen at ville for-

anledige, at der af Eieren af Jorden Sybri-Bakki bliver

udfærdiget et lovformeligt Skjbde og Mageskiftebrev,

hvorved denne Jord overdrages til Us. Maj*. Og vil,

naar en Gjenpart af bemeldte Skjbde og Mageskifte-

brev hertil indkommer og derimod Intet maatte findes

at erindre, et kongl. Mageskiflebrev paa Jorden Salla-

stabir (Sbrlastabir) foranlediges udstedt. — Indenrigs-

ministeriet den 12. Novembr. 1854.

) Seiveierbonile J6n Gunnlaugsson af Bbbvar&nes, der havde

sbgt og erholdt Mageskiftet.
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1854. tov om den svævende Statsgjæid. Christians-

STnovuT! borg Slot den 25. Novbr. 1851. — Denne Lov,

der er udgaaet igjennem Finantsministeriet CSponneck), gaaer

kun ud paa at bestemme, at de ifblge Loven af 19. April 1850

indtil den 31. Marts 1852 gjeldende Bestemmelser forblive i

Kraft indtil Udgangen af Marts 1853. — Original-Aftryk idet

Schultziske Officin, 2 Blade i 4*°. Udkast til Loven, med ta-

bellarisk Oversigt over de i Statskassen indsatte og udtagne

Capitaler (de fra Island indsatte Capitaler ikke særlig an-

meldte) fra ult. Decbr. 1847 til 1851, i Depart. Tid. 1851,

S. 803—805 5 Loven selv sammest. S. 1026. Algreen-Ussings

Samling af Love og Anordninger m. v., vedkommende Dan-

mark, 1851, S. 298.

28. Novbr. Convention mellem Danmark og Nederlandene,

ang. gjensidig Udlevering af Forbrydere. Khavn

den 28. Novembr. 1851. - see Kundgj oreise 20. Fe-

bruar 1852.

1852. Capitelstaxt for Hnnavatns og Skagafjords
17. januar. SySseler i Norder-Amtet, fra Medio Mai 1852 til

samme Tid 1853. Akureyri den 17. Januar

1852. — Islandsk: Original-Gjenpart trykt som Schema

paa et Halvark i Folio, og ved Udfærdigelsen udfyldt med

de passende Tal. Jevnf. Sig. Hansen:
tt
Um verolagsskrår" i

„Skyrslur um landshagi å Islandi" I. 2, 234 ff.

Verolagsskré, sem gildir i Hiinavatns s^slu og

( Skagafjaroar s^slu frå mioju Mai månabar 1852 til

jafolengdar 1853.

Silfurmynt. Hundrafc. Alin.

rd. sk. rd. sk. sk.

Nr. 1
1 26 71 26 71 21

V

2

- 2 (fard. 1852) 3 36 20 24 16

3 4 86 l

/2 29 39 23 Va

') Rubrikkerne ere fuldstændigen anførte i Capitelstaxten for

Hunavatns og Skagafjords Sysseler af 16. Januar 1851

(ovenf. S. 4—6).
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Silfurmynt.

ril. sk.

A. Nr. 4 3 55 !

/2

— 5 2 58

— 6 3 32

— 7 2 9

—
! 8 17 55

— 9 13 22

B. Nr. 10 23

— 11 19 V*

— 12 » 17

— 13 » 16

C. Nr. 14 »

— 15 • 19 V«

— 16 ...... » 26

— 17 » 8

— 18 » 50

— 19 » 73

— 20 33 y*

— 21 • 25

D. Nr. 22 3

— 23 3 20 V«

— 24 S 13

— 25 2 92 "/i

— 26 2 85 !

/a

E. Nr. 27 1 27 l
/a

— 28 •

. 1 45 Va

— 29 1 45

— 30 1 34

P. Nr. 31 4 67

— 32 3 58

— 33 3 4

— 34 . 2 19 ya

— 35 1 49 '/s

— 36 3 2 1

/*

— 37 6

G. Nr. 38 3 1 »/s

— 39

— 40 2 55

— 41 v
"* 48

— 42 ..... . • 75\ 3

— 43 ...... 1 23

A r. b.

Hundrab.

rd.

28

31

26

20

17

16

28

24

21

20

12

8

10

10

11

41

31

18

19

18

17

17

19

22

22

20

18

21

18

17

18

18

15

18

*

30

24

sk.

60

24

64

90

55

51 V«

72

65

24

18

12

40

39

84

24

»

27

78

75

33

28 y2

ioy2

3

30

76

60

24

60

18

15

9

n

84

Alin.

sk.

23

25

21 H%
i

17

14

13

23

19 Va

17

16

»

10

6'/a

8*

87*
t

9

33 ya

25

14 Vi

15'/2

15

14

14

15'/2

17ya

17 Va

16

15

17 !

/å

14 V«

14

14 V«

W/%
12

J 4
l

/>

»

24
'/,

19

15

24

1852.

17. Januar.

12
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4 85^2. Mebalverb a hverju hundrabi og hverri alin i

nefndum landaurum verour:
17. Januar.

Eptir A, eba f frfbu 24.21 I9*/2

— B, — f ullu, smjbri og télg 23.04 19

— C, ~ i tovbru af ullu . . 17.80 14 1
/«

— tf, — i fiski 18.23 1
/« 14"%

— E, — i \js\ 20.90 17

— F, — i skinnavbru .... I8.22 1
/« 1 4

xk

En mebalverb allra landaura, saman talin og skipt

meb 6, syna mebalverb allra meoalveroa

[hdr.] 20 Rbd. 5! Sk. [og alin] HPh Sk.

Akureyri, 17. dag Januar-mån. 1852.

Havstein. Eptir fullmakt

Gubmundr Johnsen.

17. januar. Gapitelstaxt for Oefjords og Thingoe Sysseler

i INorder- Amtet, fra Medio Mai 1852 til samme

Tid 1853. Akureyri den 17. Januar 1852. —
Islandsk: Original-Gjenpart trykt som Schema paa et Halvark

i Folio, og ved Udfærdigelsen udfyldt med de passende Tal.

Jevnf. Sig. Hansen : MUm verblagsskrår" i „Skyrslur ura lands-

hagi å Islandi" I. 2, 234 ff.

Verblagsskrå, sem gildir f Eyjafjarbar syslu og

( J)ingeyjar syslu frå mibju Mai-månabar i 852 til jafn-

lengdar 4853.

Silfurmynt. Hundrab. Alin.

rd. sk. rd. sk. sk.

Nr. 67 25 67 20 '/2

2 (lard. 1862)3 50 21 12 17

... 4 60 27 72 22

4 . . . , . 3 53'/, 28 44 23

6 . . . ... 2 46 29 72 24

3 32 26 64 21 7*

) Rubrikkerne ere fuldstændigen anftfrte i Capitelstaxten for

Hunavatns og Skagafjords Sysseler 16. Januar 1851 (ovenf.

S. 4-6).
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t • •

• #

• • •

Silfurmynt. I (undrab. Al*.
Alin.

rd. sk. rd. sk SK.

1 94 19 76

20
•

20 17' ./.
•

IR

16 30 7a 20 38 16Va

23 28 72 au

19 23 72 IQ

16 20 i 16A VJ

16 20 R 16

» » I »

» 2472 15 30 12

H 29 9 6 7 '/o

tt 9 11 24 Q

56 11 64 97-j

75 11 69 97a

32 40 1 32

» 25 y>
*

31 84 25 7«

3 » 18 » 14 Vi1* /a

2 87 17 42 14

2 83 17 18 14A *»

2 667v 16 15 13

2 43 14 66 1 &

1 40 21 24 17i #

1 36 xk 20 67 Vi Ifi »/o

1 37 20 75 Ifi 1 /«iu 1%

1 22 18 42 15

4 31 17 28 14

3 24 19 48 157a

2 547a 15 39 12Va

1 74 14 16 11 7aA A [ j

1 32 16 9 13

2 63 15 90 13A O

1 6 15 • 12

4V«* /2 IH 27 1 4 7a

• 35 14 56 11/2

2 58 31 24 25

M 42 21 » 17

u 75 '/i • 15

1 31 25';,

A. Nr. 7

— 8

— 9

B. Nr. 10

— 11

— 12

— 13

C. Nr. 14

— 15

— 16

— 17

— 18

— 19

— 20

— 21

D. Nr. 22

— 23

— 24

— 25

— 26

E. Nr. 27

— 28

— 29

— 30

F. Nr. 31

— 32

— 33

— 34

— 35

— 36

— 37

G. Nr. 38

— 39

— 40

— 41

— 42

— 43

Mebal verfe å hverju hundrabi og hverri alin i

nefndum landaurum verfcur:

12*

1852.

17. Januar



180 Capitklstaxt fok Norder- Amtft.

852. EptirA, eba i frffiu 24.407*

— B, — i ullu, smjori og t61g 23.12 I8V«

— C, — i tåVom af ullu . . . 18/67 15

— D, — i fiski 16.66% 13 Vi

— E, — i Ifsi 20.28 16

— F, — i skinnavoru 16.18 13

En mebalverb allra landaura samantalin og skipt

meb 6 syna mebalverb allra mebalverba

[hdrj 19 Rd. 86'/« Sk. [og alin] 16 Sk.

Akureyri, 17. dag Januar-mån. 1852.

Havstein. Eptir fullmakt

Gubmundr Johnsen.

januar. Capitelstaxt for Nordermula og Sondermnla

Sysseler i Oster-Amtet, fra Medio Mai 1852 til

samme Tid 1853. Akureyri den 17. Januar

1852. — Islandsk: Original-Gjenpart trykt som Schema

paa et Halvark i Folio, og ved Udfærdigelsen udfyldt med

de passende Tal. Jevnf. Sig. Hansen:
ttUm verblagsskrår" i

„Skyrslur um landshagi å Islandi" I. 2, 234 ff'. — Denne Ca-

pitelstaxt anføres som publiceret i Norder- Mula Syssel 1852.

Verblagsskré, sem gildir i Norbur-Miila s^slu

og i Subur-Mula syslu frå mibju Mai-månabar 4852 til

jafnlengdar 1853.

Silfurmynt. Hundrab. Alin.

rd. sk. rd. sk. sk.

A. Nr. 1
1 76 y2 23 76V2 19

2 (fard. 1852) 3 91 23 66 19

61 27 78 22

58 28 80 23

41 v* 29 18 23 'A

46 27 80 227a

2 11 21 14 17

*) Rubrikkerne ere fuldstændigen anførte i Capitelstaxten for

Hunavatns og Skagafjords Sysseler den 16. Januar 1851

(ovenfor S. 4—6).
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A. Nr. 8

— 9

B. Nr. 10

— 11

— 12

— 13

C. Nr. 14

— 15

" - 16

— 17

— 18

— 19

— 20

— 21

D. Nr. 22

— 23

— 24

— 25

— 26

E. Nr. 27

— 28

— 29

— 30

P. Nr. 31

— 32

— 33

— 34

— 35

— 36

— 87

G. Nr. 38

— 39

— 40

— 41

— 42

— 43

• •••••

• • *

t • • • • •

. • . • 3

Silfurrnvnt.
•

Hundrab. Alm.
rd. sk« rd. ski c IrSK.

20 19 20 19 16

16 5 1
/* 20 6V* 16

23 28 . 72
.

23

„ 19 23 72 19

19 23 72 19

16 20 16

n 1 » 1

19'/* 12 18 10

27 8 42 7•

7 8 72 7

66 13 72 11* *

94 14 66 12

34 42 48 34

30 Vj 38 12 30'/.

4 u 24 » 19

3 77 22 78 18

3 78 22 84 1 8 '/a

3 18 27 147a

2 46 14 84 12m mø

1 82 20 » )6

1 45 22 8 177a11/2

l 37 20 75 16'/2

1 18 17 78 14

3 89 '/, 15 70 127a

8 55 21 42 17

2 21 13 30 lO'/a

1 40 11 32 9

1 23 14 84 12

3 10 18 60 15

6 15 n 12* Hø

8 15 18 90 15

n »

3 23 38 84 31

48 24 » 19

94 V> » 19

1 6
»

20 '/a

1852.

17. Januar.

Mebalverb å hverju hundrabi og hverri alin i

nefndum landaurum verbur:



I

182 Gapitklstaxt fok Ostek-Amtkt.

1852. Eptir A, eoa ( friou 24.70 20

17^1^ — B, i ullu, smjori og tdlg . . 24. 6 19

— G, — i t6voru af ullu ..... I9.74V* 10

— D, — 1 fiski 20.54V2 16V«

— E, — i lysi . 20.15 10

— F, — i skinnavoru 15.73 12Va

En meoalvero allra landaura samantalin og skipt

meo 6 syna meoalvero allra meoalveroa

[hdr.] 20 Hd. 81 Sk. [og alin] I6 1
/« Sk.

Akureyri, 17. dag Januar-man. 1852.

Havstein. Eptir fullmakt

Guomundr Johnsen.

20. Januar. Indenrigsministeriets Skrivelse til Kjobmand

Thomas Fr. Thomsen, ang. Moderation i Læste-

afgift ved direkte Udfflrsel til Udlandet. Rhavn

den 20. Januar 1852. — lsi. Copieb. 1852, Nr. 54.

I Skrivelser til Ministeriet af 28. Oklobr. f. A. og

8. i d. M. har De, næst at berette, at det af Dem be-

fragtede Skonnertskib Olavia, drægtigt 52 V« G. L, har

i sidstafvigte Efteraar paa Reisen fra Island til Kjoben-

havn anlobet Leith i Skotland og der oplosset et Qvan-

tum hvid Uld og Klipfisk, der efter Bestuvningsregle-

mentet bestuvede 28 C. L., medens derimod den ovrige

Deel af Ladningen, bestaaende af Uld, Talg og Tran

m. m., er, ifolge den indsendte Attest fra den danske

Generalconsul i Leith, samt den ligeledes indsendte

Skrivelse fra Overtoldinspectoratet for Kjbbenhavn, ind-

fort her til Staden, andraget paa, at det maatte tillades

Dem at betale den stipulerede 44 Marks Afgift alene

af det Læsterum af 28 G. L. , der var bestuvet med

det i Skotland udlossede Parti Varer, istedetfor af Skibets

hele Drægtighed.

At Ministeriet, efter de saaledes forklarede Om-

stændigheder, i Henhold til den i Plak. 28. Decembr.
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1836 § 13 dertil givne Bemyndigelse, har bevilget det 1852.

Ansogte, det undlader man ikke herved at me(^ e ^ e ^J)*j^^r

Dem til behagelig Efterretning, med Tilfoiende, at det

herfra under D. D. er foranlediget, at den ovennævnte

Afgift, der, beregnet efter 28 G. L., udgjor 65 Rbd.

33 Sk., vil blive modtaget i Finanshovedkassen her i

Staden. — Indenrigsministeriet den 20. Januar 1852.

Indenrigsministeriets Skrivelse til Amtmanden 22. Januar,

i iNord- og Oster-Amtet, ang. Spdrgsmaal om

Meddelelse af Grundene for Paaligning af Fattig-

bidrag. Khavn den 22. Januar 1852. — isi. Copieb.

1852, Nr. 64.

I Anledning af et fra Sysselmanden i Hunavatns

Syssel direkte til Ministeriet indgivet Andragende, hvori

Repstyreren i J>orkelshols Rep, D. Davidsson, har be-

sværet sig over en af den i Aaret 1 849 const. Amt-

mand i Norder-Amtet, under 31. Oktbr. s. A. afgiven Re-

solution, hvorved der blev bemeldte Repstyrer paalagt

at meddele Student Jon Thorarensen af Vididalstunga

skriftlig Forklaring angaaende de Regler, som af ham

vare fulgte ved Bestemmelsen af Thorarensens Extra-

bidrag til Fattigvæsenet i Aaret 1848, har Hr. Amt-

manden i behagelig Skrivelse af 30. Septembr. f. A.,

næst al bemærke, at Reglement 8. Januar 1834 § 10

bestemmer, at Extrabidraget lil Fattigvæsenet skal paa-

lignes paa de aarlige Repstyrerthing, hvor da Reppens

Bander kunne være tilstede og erfare Grunden til Stor-

reisen af deres Fattigbidrag, men at Praxis har afveget

fra hiin Bestemmelse saaledes, at Extrabidragene lignes

Paa Reppens Bonder enten paa Repstyrerens eller paa

Præstens Bopæl, tillige ytlret, at naar Yderne gaves

Adgang til at være tilstede ved Ligningen, saaledes

som navnligen Jon Thorarensen blev opfordret til at

overvære Ligningen af Extrabidraget i |>orkelshols Rep
i Elleraaret 4 848, og de desuagtet undlade at mb*de

T



18* Indenrm. Skiuv. ang. Fattigbidrag.

1852. synes det at være en for vedkommende Repstyrer alt-

22. Januar, for byrdefuld Pligt, der formenlligen heller ikke har
""^^-^

nogen Hjemmel i Lovgivningen, at meddele hver enkelt

Person, som maatte forlange saadant, skriftlig Under-

retning om de Regler, der ere blevne fulgte ved Be-

stemmelsen af Stdrrelsen af hans Bidrag, medens det

derimod selvfolgeligen staaer Enhver, som maatte være

misfornbiet, frit for at klage over Ligningen for ved-

kommende Sysselmand, som da vilde have at afæske

Repstyreren hans Erklæring i denne Henseende, for-

saavidt dertil maatte findes Anledning.

Det er derhos bemærket, at naar Repstyreren

skulde være forpligtet til at meddele Reppens Bonder

saadan skriftlig Underretning som den omhandlede,

hvad enten de fandt dem misfornoiede med det paa-

lignede Bidrag eller ikke, vilde det formentlig deels

afholde Mange fra at overtage den mbisommelige og

lidet lonnede Repstyrerbetjening, deels give Anledning

til mangfoldige Fortrædigelser fra Repsbbndernes Side.

ligesom det ogsaa mange Gange antages at ville blive

umuligt for Repstyreren, at angive bestemte Regler for

Bidragets Ligning, da det, skjbndt dette i Almindelighed

baseres paa Tiender, dog maa blive Vedkommendes

Formue og Leilighed i det Hele, som væsentligst kom-

mer i Betragtning ved Bestemmelsen af Bidraget, der

da skeer efter et billigt Skjbn. Efter det saaledes An-

fbrte har Hr. Amtmanden, hvad det foreliggende specielle

Tilfælde angaaer, yltret den Formening, at Repstyrer

D. Davidsson ikke kan antages at have været forpligtet

til at meddele den ovennævnte Yder den af ham for-

langte skriftlige Underretning.

Da Ministeriet i det Hele maa tiltræde de af Hr.

Amtmanden saaledes fremsatte Yttringer, skulde man
tjenstl. have Dem anmodet om, behageligen at ville

meddele Vedkommende Besked i Overeensstemmelse

hermed, ligesom de foranfbrte Regler ogsaa ville være

at tage til Fblge ved lignende Spbrgsmaals Afgjbrelse
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i Fremtiden. — Indenrigsministeriet den 22. Januar 1852.

Indenrigsministeriets Circulaire til nogle af 24 - Januar -

Sysselmændene i Island, ang. Opgivelse af Be-

stemmelses-Stedet ved Skibes Afseiling fra Island.

Khavn den 24. Januar 1852 1
. — Isl. Copieb. ?852,

Nr. 69-84.

Ved Girculair- Skrivelse fra det forrige Rentekam-

mer af 6. Maris 1847 blev Ur. Sysselmanden blandt

Andet anmodet om, ved Udklarering af Skibe, der ere

forsynede med islandsk Beseilingspas, at iagttage, at

der af vedkommende Rheder eller Skibsforer for Dem

opgives, hvilken Havn enten i Danmark, Hertugdøm-

merne eller Udlandet der er Skibels Bestemmelses-Sted,

og at der derefter om dette meddeles Vedkommendes

Beseilingspas Deres Paategning i Henhold til Plak. 7,

Marts -1787 § 5.

Da denne Forholdsregel, hvis noiagtige Overholdelse

er af Vigtighed med Hensyn lil Controllen med Erlæg-

gelsen af den befalede 14 Marks Afgift, findes ikke i

alle Tilfælde at være blevet efterkommet af Hr. Syssel-

manden, skulde man herved tjenstl. have fornævnte

Circulair-Skrivelses Forskrifter bragte i Deres behagelige

Erindring til Iagttagelse for Fremtiden. — Indenrigs-

ministeriet den 24. Januar 1852.

Kongelig Resolution ang. Landskylds-Afgifterne 24 , Januar

af det kongelige Jordegods i Vester-Amtet. Chri-

stiansborg den 24. Januar 1852. — isl. Depart.

') Dette Circulaire er afgaaet til Sysselmændene i Gullbringa,

Arnes, Stmdermula, Nordermula, ThingcJe, Oefjords, Skaga-

fjords, Hunavatns, Stranda, Isafjords, Bardastrands og

Snæfellsnes Sysseler, samt til Byfogden i Reykjavik (Co-
pieb. Nr. 69—81), og de tre Amtmænd samtidig tilstillet

hver en Afeknft (Copieb. Nr. 82-84).



186 Kgl. Resol. ang. Jordafgiftkr.

1852. Forestill, og Resol. Protok. 1852, Nr. 5. I Indenrigsmini-

24. Januar, steriets (Tillisch) Forestilling 17 Januar bemærkes, at af de

—*— — kgl. Jordegodser i Vester-Amtet, nemlig Arnarstapa og Skogar-

strands Ombude, Stranda Syssels Jorder, samt Bardastrands og

Alptafjords Jorder, ere Landskylds-Afgifterne indtil Fardag

1843, istedenfor at erlægges enten in natura, eller, i Henhold

til For. 16. Juli 1817, med Penge efter de aarlige Capitels-

taxter, blevne ydede af forstnævnte Ombud med 1 Rbd. 57 Sk.

pr. Væt eller 20 Alen, der udgjbr for hver Alen 7 13
20 Sk.,

eller 9 Rbd. 54 Sk. for et stort Hundrede (120 Alen), og af

de ovrige Jorder med 90 Sk. pr. Væt, der udgjtir 4'/2Sk. for

hver Alen, eller 5 Rbd. 60 Sk. for et Hundrede. Ved kongl.

Resol. 22. Septbr. 1842 blev det bestemt, at for de tre føl-

gende Fardagsaar, fra 1843 at regne, skulde '/b Deel af Af-

gifternes NaturalbelrJb betales med Penge efter hvert Aars

Capitulstaxts Priis paa Middelalen.

Den saaledes bevilgede Moderation for de 5
/<> Dele af

Landskylds-Afgifterne blev senere efterhaanden fornyet ved

kgl. Resolutioner 27. Mai 1846 og 23. Septbr. 1848, og den

nuværende Amtmand i Vester-Amtet Melsted havde nu, i

Henhold til Andragende fra Administratorerne, foreslaaet For-

længelse af den endnu i 3 Aar, fra Fardag 1852 at regne,

paa de samme Grunde, som havde foranlediget de foregaaende

Resolutioner, dog saaledes, at det maatte paalægges Admini-

stratorerne ved Fæsteledighed at forhbie Landskylden i de

Tilfælde, hvor Gaardenes Beskaffenhed og de tiltrædende

Fæsteres Formuesomstændigheder maatte gjtfre det tilraadeligt,

efter Amtets nærmere Bestemmelse i hvert enkelt Tilfælde.

Ifbige heraf indstiller Ministeriet, efter at have indhentet Fi-

nansministerens Samtykke

:

t(
at Leilændingerne paa de Deres Majestæt til-

hbrende Godser i Islands Vestamt endnu i tre Aar,

fra Fardag 1852 at regne, man forundes den dem
i de senere Aar bevilgede Moderation i Ydelses-

roaaden af deres Landskyld, saaledes, at de betale

ft

/e af samme efter gammel Evalualion og Ve med

Penge efter hvert Aars Capitelstaxls Priis paa Middel-

alen, dog saaledes, at det paalægges vedkommende

Administratorer ved Fæsleledighed, efter Amtets ind-

hentede nærmere Bestemmelse i hvert enkelt Tilfælde,

at forhtiie Landskylden, naar Gaardenes Beskaffenhed

og bvrige eoncrelo Omstændigheder tillade <!ef\
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[Kongelig Resolution]

:

indstillingen bifaldes — Christiansborg Slot den

24. Januar I852 1
.

Kongelig Kundgj oreise angaaende Ordningen 28

af Monarchiets Anliggender. Christiansborg Slot

den 28. Januar 1852. — Uagtet denne kgl. Kund-

gjb'relse ikke direkte angaaer Island, eller er bragt til nogen Gyl-

dighed for dets Vedkommende, optages den her paa Grund af

dens almindelige Betydning for Staten. Anført som publiceret

i Hunavatns og Stranda Sysseler i Island 1852 og i Myra og

Hnappadals Syssel 1853. — Original-Aftryk i det Schultziske

Officin, 2 Bl. i 4 to
. Depart. Tid. 1852, S. 82-86. Algreen-

Ussings Samling af Love og Anordninger m. v. vedkommende

Danmark, 1852, II. 2, S. 410-415.

Allerhoieste Kundgjorelse.

Vi Frederik den Syvende &c. Gjore vitterligt for

alle Vore kjære og troe Undersaatter:

Os er allerunderd. foredraget, at de i forrige Aar,

ifolge Vort allerh. Manifest af U. Juli 1850, i Flens-

borg sammenkaldte ansete Mænds Forhandlinger ikke

have fort til den af Os tilsigtede Overeensstemmelse

angaaende Vort Monarchies vigtigste Anliggender, og

navnlig angaaende Vort Hertugdømme Slesvigs Stilling

i samme.

Vi have derfor ikke villet bygge videre paa Re-

sultaterne af disse Forhandlinger, men derimod taget

den allerhoieste Beslutning, at der med Ordningen af

Vort Monarchies Anliggender skal, under Bibehold og

videre Udvikling af de Indretninger, som enten omfatte

alle Sammes Dele eller som ere grundlagte for enkelte

af disse, skrides frem i den Aand, at opretholde og

forbedre de retlig bestaaende Forhold.

Ligesom derfor den uformindskede Opretholdelse

af Vort Monarchi i dets hele territoriale Omfang vil,

l

) Indholdet af denne kongel. Resolution er meddeelt Amt-

manden i Vester-Amtet ved Indenrigsministeriets Skrivelse

den 16. Februar 1852. IbL Copieb. 1852, Nr. 119.



188 Kgl. Kundg. ang. Monakchikts Ohdning.

852. med de europæiske Stormagters Bistand, blive sikkret

Januar, for Fremtiden, saaledes skal ogsaa Forbindelsen imel-

lem Monarchiels forskjellige Dele til et velordnet Hele

opretholdes og befæstes, foreløbig igjennem de fælles

Anliggenders Bestyrelse ved fælles Autoriteter, og der-

næst igjennem en for Behandlingen af de fælles An-

liggender fælles Forfatning, til hvis Indførelse Vi snarest

muligt ville foretage de fornbdne Skridt.

For Fremtiden skulle derfor de Anliggender fra

alle Monarchiets Dele, sem tidligere bleve afgjorte, eller

Os allerund. foredragne, af Departementet for de uden-

landske Sager, af General-Qvarteermesteren, af General-

Adjutanterne for Land- og Søetaten, af General-Com-

missariats-Collegiet, af Admiralitets og Commissariats-

Collegiet, af Finantsdeputationen, af Directionen for

Statsgjælden og den synkende Fond, samt af General-

postdireclionen, saavel som de tidligere under Rente-

kammerets første og anden Section horende Sager,

forsaavidl disse angaae Skatte- og Afgifts- eller Oppe-

børsels- og Regnskabsvæsenet, og de tidligere under

General -Toldkammer og Gommerce-Gollegiet horende

egentlige Told- og Golonialsager, ---- hvilke samtlige

Anliggender, forsaavidt de angaae Kongeriget Danmark,

allerede ere gaaede over til de bestaaende Ministerier,

— behandles af Udenrigsministeriet, Krigsministeriet,

Marineministeriet og Finansministeriet, efter de bestaaende

Forskrifter og saaledes, at disse Ministeriers Virkekreds

skal, ligesom tidligere Tilfældet var med de foran nævnte

Autoriteter, der stode umiddelbart under Os, udstrække

sig til alle Vort Monarchies Dele.

Virkekredsen for Ministerierne for Kongeriget Dan-

mark: Justitsministeriet, Indenrigsministeriet og Mini-

steriet for Kirke- og Underviisningsvæsenet, forbliver

uforandret.

De tidligere under det slesvig-holsteen-lauenborgske

Canoellie hørende Sager, de fra Hertugdømmerne Sles-

vig, Holsteen og Lauenborg indkommende Sager, som
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tidligere henhorte under Rentekammeret eller under 1852.

General-Toldkammer og Commerce- Collegiets tredie 28. Januar

Section med Undtagelse af de til Marineministeriet

overgaaede Fyr -Sager og de til Udenrigsministeriet

overgaaede Consulat-Sager, — saavel som de tidligere

under den slesvig-holstenske Regjering horende Forret-

ninger, skulle, efter de bestaaende Forskrifter, for Frem-

tiden varelages af Ministeriel for Hertugdommet Slesvig,

forsaavidt de angaae dette Hertugdbmme, og af Mini-

steriet for Hertugdommerne Holsteen og Lauenborg,

f'orsaavidt de angaae disse tvende Herlugdbmmer, og

skulle derhos de Sager, der angaae de for Hertug-

dommerne Slesvig og Holsteen fælles ikke- politiske

Indretninger og Anstalter, navnlig Universitetet i Kiel,

Ridderskabet, den slesvig-holstenske Kanal, Brandfor-

sikkringsvæsenet, Straffeanstalterne, Dbvstummeinslilulel

°g Daareanstalten, behandles collegialt af Ministeren

for Hertugdommet Slesvig og Ministeren for Hertugdbm-

Werne Holsteen og Lauenborg.

Samtlige Vore Ministerier skulle have deres stadige

°g udelukkende Sæde i Vor kgl Hoved- og Residents-

stad Kjbbenhavn.

Samtlige Vore Ministre udgjbre Vort Geheime-Stats-

paad, i hvilket Vi ogsaa for Fremtiden ville fore For-

sædet, og i hvis Moder Vor hbistelskelige Onkel, Hs.

kgl. Hbihed Arveprindsen, vil, ligesom forhen, tage

Deel. Med Hensyn til Vort Geheime-Statsraads Omraade
°g Forretningsorden skal det indtil videre have sit For-

blivende ved de tidligere Regler. Protokollen skal fores
af Statssekretairen.

Ministeren for Hertugdommet Slesvig og Ministeren

Hertugdbmmerne Holsteen og Lauenborg ere Os
alene ansvarlige for deres Embedsførelse. De Ovrige

Ministres Ansvarlighed overfor den danske Rigsdag er

^dskrænket til den Deel af deres Embedsvirksomhed,
s°m angaaer Kongeriget Danmark, i Overeensstemmelse
med den danske Grundlovs § 18.

I Medfbr af § 21 i Grundloven have Vi udnævnt
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1852. Vor Udenrigsminister lit, indtil videre, al være Premier-

28. Januar, minister for Kongeriget Danmark.

Ligesom der ikke kan være Tvivl om Vor faste

Villie, ubrodelig al holde den danske Grundlovs Be-

stemmelser, saaledes ville Vi ogsaa ad forfatningsmæs-

sig Vei lade Provindsialslænderne for Vort Herlugdomme

Slesvig, saavel som Provindsialstænderne for Vort Her-

tugdomme Holsteen, blive en saadan Udvikling tildeel,

at ethvert af disse Hertugdommer erholder med Hensyn

til sine hidtil under de raadgivende Provindsialstænders

Virkekreds horende Anliggender en stændersk Repræ-

sentation med besluttende Myndighed.

Til Opnaaelsen af dette Oiemed ville Vi derfor lade

Lovudkast for hvert især af begge de nævnte Hertug-

dommer udarbeide og forelægge for sammes Provind-

sialstænder til Betænkning, i Overeensstemmelse med

§ 8 i den almindelige Lov af 28. Mai 1834 og Slut-

ningsbestemmelsen i Forordningerne af 15. Mai 1834.

Det Lovudkast, der i bemeldte Oiemed vil blive

udarbeidet for Hertugdommet Slesvig, skal i Særdeles-

hed indeholde de til at yde og sikkre den danske og

den tydske Nationalitet i dette Hertugdbmme fuldkom-

men lige Berettigelse og kraftig Beskyttelse nodvendige

Bestemmelser.

Suspensionen af den siesvig- holslen - lauenborgske

Overappellationsrets Virksomhed med Hensyn til Hertug-

dommet Slesvig vedbliver. I det Oiemed, definitivt at

indskrænke denne hoiesle Domstols Competence til

Hertugdommerne Holsteen og Lauenborg, vil der blive

de forst sammentrædende Provindsialslænder- Forsam-

linger forelagt Lovudkast til Betænkning.

Provindsialslænderne for Hertugdommet Slesvig og

Provindsialstænderne for Hertugdommet Holsteen blive

snarest muligt, efter Udlobet af den nuværende, med

dette Aar ophorende Valgperiode, at sammenkalde efter

at forst nye Valg af Deputerede ere foretagne. Disse

Valg skulle i de Distrikter af Hertugdommet Slesvig,
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som ere i Belejringstilstand, forst (inde Sted efter dennes 1852.

Ophævelse. Den Hans Durehlauchtighed Hertugen af 28.Januar.

Slesvig- Holsleen-Sønderborg-Augustenborg tillagte arve-

lige Virilstemme i den slesvigske Provindsialstænder-

Forsamling falder bort. Fri og ubetinget Benyttelse af

det danske og det tydske Sprog i Hertugdømmet Sles-

vigs Provindsialstænder- Forsamling vil allerede blive

tilstedet i den forst sammentrædende Forsamling, og

vil der af Os blive truffet den dertil fornødne Foran-

staltning.

Saasnart Vor landsherlige Magt er bleven fuld-

kommen gjenoprettet i Vort Hertugdømme Holsteen,

skal dette Hertugdømme styres efter de retlig beslaaende

Love, hvilke ikkun ad forfatningsmæssig Vei skulle

blive forandrede; i det Oiemed at tilvejebringe et fælles

Toldsystem for hele Monarchiet skal da ufortovet det

Fornødne blive indledet til Ophævelse af Toldlinien ved

Eideren ; den i nogle Distrikter af Hertugdømmet Slesvig

bestaaende Belejringstilstand skal da blive ophævet,

og det for dette Hertugdømme under 10. Mai 1851 ud-

færdigede Patent angaaende Amnesti blive underkastet

en omfattende Revision. Dem, som herefter fremdeles

vedblive at være udelukkede fra Amnesti, skal det ei

heller blive tilladt at opholde sig i de øvrige Dele af

Vort Monarchi, medens derimod de, som ikke udelukkes

fra Amnestien, skulle kunne frit og uhindret vende

tilbage til Hertugdømmet Slesvig.

Med Hensyn til Vort Hertugdømme Lauenborgs For-

fatning ville Vi, efter forudgaaende forfatningsmæssig

Forhandling med Vort troe Ridder- og Landskab, bringe

Vore allerhøicsle Beslutninger til offentlig Kundskab.

Vort Forhold som Medlem af det tydske Forbund

for Hertugdømmerne Holsteen og Lauenborg forbliver

uforandret.

Vi forvente tillidsfuldt, at Vore kjære og troe Un-

dersaaller i alle Vort Monarchies Dele ville i Fore-

staaerule see et nyt Beviis paa Vor landsfaderlige Omsorg,
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1852. som med lige Kjærlighed omfatter dem Alle, oghaabe, at

^sTanuaT
det, med den Almægtiges Bistand, skal lykkes Os at

sikkre de under Vort Scepter forenede Lande en lyk-

kelig Fremtid. — Givet paa Vort Slot Christiansborg

den 28. Januar 1852.

Februar. Forslag til Lov om Tillægsbevilling til Fi-

nantsloven for 1851—1852. Rhavn i Februar

1852. — Forelagt for Rigsdagen den 9. Februar 1852 og

trykt med Anmærkninger i Anhang til Rigsdagstidende for

1851, S. 1151— 1202, fremmet i Folkethinget (Tolketh. Tid.

S. 3999-4003. 4080. 4159. 5478-94. 5509-5536.5570. 5575$

Anh. S. 1323—1334. Anhang B, S. 1061— 1068) men ikke i

Landsthinget (Landsth. Tid. S. 3479. 3484—3492. 3503. 3534—

3536), hvorfor den ikke er udkommen som Lov; jevnf. isl.

Dep. Skriv. 13. April 1852. — Original-Aftryk i det Schultziske

Officin, 32 Sider i 4to
. Her optages "kun, hvad der direkte

henfOres til Island. — Uddrag.

. § 3. Den Præsten paa Slad i Grindavfk

under Islands Vestamt (!) paahvilende Afgift til den kgl.

Kasse af den til Præstekaldet henlagte Brugsjord Stad,

hvilken Afgift med 22 Rbd. er beregnet til Indtægt

paa Finantsloven for J851—52, § 9. 2. h,, eftergives

for det nævnte Finantsaars Vedkommende. . . .

§ 6. Til Indenrigsministeriet bevilges . . .

ad B. Island:

5) ad a. 2. Andre Udgifter, Indenrigsministeriet

vedkommende 3865 Rbd. 54 Sk.

6) ad c. Udgifter, Ministeriet for

Kirke- og Underviisningsvæsenet ved-

kommende:

ad 2. /?. Andre Udgifter ved det

lærde Skolevæsen 400 — » —
3965 Rbd. 54 Sk.

[Anmærkninger] ....

ad § 3. Da det, efter Alt hvad der foreligger,

maa ansees oplyst, at den det her nævnte Præste-
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Embede paahvilende Afgift for Brugen af Jorden Stad 1852.

af lVa Skpd. "Torfisk, beregnet efter Gapitelstaxten, al- Februar,

deles ikke staaer i Forhold til det Udbytte, Jorden giver,

er bemeldte Afgift foreslaaet eftergiven. Forbvrigt hen-

vises til Bilag Litr. B.

ad § 6: ad 5. Den her opfbrte Post falder i fbl-

gende Underafdelinger:

a. Til Befragtning af Postskibet

endvidere 965 Rbd. » Sk.

b. I Anledning af en dansk-is-

landsk Ordbogs Udgivelse 1998 — 46 —
c. For Opfbrelse og Reparation

af Bygningerne paa den til Amtmands-

Embedet i Nord- og Ost-Amtet hen-

lagde Gaard Mbdruvallar (!) 452 — 48 —
d. Til Ombygning af Flatb Kirke

i Thingb* Provsti samt til en Klokke

W denne Kirke, et Forskud af . . . 449 — 56 —
lait 3865 Rbd. 54 Sk.

ad au I Finantsloven for indeværende Aar er der

lil Befragtning af et Postskib mellem Kjbbenhavn og

Reykjavik bevilget et Belbb af 1660 Rbd. Da det imid-

lertid, paa Grund af indtrufne Omstændigheder, er an-

seet nbdvendigt, at Postskibet iaar foruden den sæd-

vanlige Reise tillige foretager en Mellemreise mellem

Reykjavik og Liverpool, er der herom sluttet Contrakt

tøed et herværende Handelshuus, og er Betalingen for

de tvende Reiser ved det om Befragtningen udstedte

Gerteparti i det Hele bestemt til 25C0 Rbd. og 5 pCt.

Gaplak, eller ialt 2625 Rbd., hvilket Belbb saaledes

°verstiger det bevilgede med de opfbrte 965 Rbd.

ad. b. Til Udgivelsen af en af. Lektor K. Gislasoo

forfattet dansk - islandsk Ordbog blev der ved allerhoi.

Resolution af 16. Juni 4 846 bevilget en Sum af 5000

Rbd. Efter at dette Værk er færdig trykt, har Inden-

XK B. 18
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1852. rigsministeriet imidlertid modtaget en Meddelelse fra

Februar, den Mand, hvem Tilsynet med Ordbogens Udgivelse

har været overdraget, om, at der ved dette Foretagende

er opstaaet en Underbalance af 398 Rbd. 46 Sk. Der-

hos agtes det at tilslaae Lektor Gislason — der i en

Række af Aar, med Undtagelse af 1850 og 1851, har

erholdt et Honorar af 400 Rbd. aarlieen for Udarbeidel-

sen af det ovennævnte Værk — deels et Honorar af

600 Rbd. for Aarel 1850 og den tørste Halvdeel af

1851, deels en Douceur af 1000 Rbd. eengang for alle

i Anledning af Bogens Udgivelse og i Betragtning af

det ringe Honorar, Forfatteren hidtil har oppebaaret,

altsaa tilsammen 1600 Rbd. Istedelfor en Pengesum

at tilstaae Lektor Gislason en Deel af Oplaget, hvilket

har været under Overveielse, har man anseet ugjorligt,

idet Bogen, der allerede var fuldfærdig fra Trykken

tidlig i afvigte Foraar, da maatte have forblevet hen-

liggende usolgt til næste Foraar, hvilket maatte antages

at ville blive til Skade for Bogens Afsætning, ligesom

Forfatteren ogsaa med Grund vilde kunne have be-

klaget sig derover, hvorimod der ved Postskibets Af-

gang, den 1. Oktbr. f. A., var den gunstigste Leilighed

til uden Bekostning for det Offentlige at foranstalte Bogen

opsendt til Island, hvor det, da circa 300 Subskri-

benter der ere tegnede, I5r forventes, at Bogen vil

finde en saadan Afsætning, at den Pengesum, der

maatte blive Lektor Gislason tilstaaet, derved snart vil

kunne indvindes.

ad c. Itølge en under 19. Juni 1848 efter det

kgl. Rentekammers Foranstaltning oprettet Contrakt blev

Opforeisen og Reparationen af endeel Bygninger paa

den nævnte til Amtmands -Embedet i Nord- og Ost-

Amtet henlagte Gaard overdraget til en Mand i Island

imod en Betaling af ialt 905 Rbd. Af denne Sum blev

Halvdelen eller 452 Rbd. 48 Sk. udbetalt den Paa-

gjeldende i 1849; den anden Halvdeel skulde derimod

efter Contrakten forst udbetales, naar Bygningsarbeidel
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var fuldført. Da Bygningerne nu. ifolge en af Aml- 1852.

manden indsendt Syns- og Oveiieveringsforretning, Februar,

under 3. Oktobr. f. A. ere denne overleverede i for-

svarlig Sland, vil saaledes det resterende Belob være
at udbetale med 452 Rbd. 48 Sk.

ad d. Ved Indenrigsministeriets Skrivelse af 6,

Decbr. 1849 blev det tilladt, at den Kongen tilhorende

Flato' Kirke, som paa Grund af Broslfældighed ikke

mere kunde bruges til Gudstjeneste, maatte blive heelt

.

ombyggel af Tommer — istcdelfor al dens Tag og

Vægge tidligere vare opforte af Jord — og at der ifolge

det derover affattede Overslag maatte til bemeldte Ar-

beides Udforelse anvendes et Belob af ialt 653 Rbd.

32 Sk. Det blev derhos udtalt, at fdrsaavidt Kirkens

egne Midler ikke maatte tilstrække til Afholdelsen af

den omhandlede Udgift, vilde det Manglende kunne

ventes foreskudt af Islands Jordebogskasse imod Refusion

af Kirkens aarlige Overskud. Ifolge derom fra vedkom-

mende Amtmand nu modtagen Indberetning er Bygnings-

arbejdet ved Kirken i afvigte Sommer blevet udfort for

den calculerede Sum, og Kirken derefter ved lovligt

Syn overleveret til Kirkeværgen, men da de Midler,

hvoraf Kirken var i Besiddelse, kun udgjorde 243 Rbd.

72 Sk., har det Manglende, 409 Rbd. 56 Sk., maattel

foreskydes af det Offentlige imod Belttbets eventuelle

Refusion af Kirkens Overskud. Da Kirken derhos mang

ler en Klokke, har Kirkeværgen andraget paa og Amt-

manden anbefalet, at en saadan maatte blive anskaffet,

hvortil vil medgaae el Belob af c. 40 Rbd., der lige-

ledes i sin Tid vil være at refundere af Kirkens

Overskud.

ad 6. Det her opfo'rle Belob for Regnskabsforing

ved den lærde Skole og Pastoralseminariet i Reykjavik

er hidtil aarligen og navnligen ved Finantsloven for

1850—51 blevet bevilget, men er ved en Fejltagelse

udeladt i Budgetforslaget for 1851—52.

13*
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1852. Capitelstaxt for Reykjavik By med flere

10. Febr.
Sysseier i Sonder-Amtet, fra Medio Mai 1852 til

samme Tid 1853. Islands Stiftamtshus og Laug-

arneS den 10. Februar 1852. — Publiceret i Reykja-

vik, samt i Rångårvalla og Arnes Sysseler 1852. — Islandsk:

Original -Aftryk som Schema, trykt i Reykjavik, 2 Bl. i 4to
,

med aaben Plads for Jurisdiktionernes Navne, Tallene ogDa-

tum, samt Underskrifter. Jevnf. Sig. Hansen: uUm verolags-

skrår" i uSkyrslur um landshagi å Islandi" I, 234 ff.

Ver&lagsskré, sem gildiri Reykjavfkur bæ, Guli-

bringu og Kjésar, Borgarfjaroar, Årness, Rångårvalla og

Vestmannaeyja sfslum, fra micju Mai månaoar 1852 til

sama tfma 1853.

er \>k hundrab
Silfurvero. å landsvisu. er{)ålal.

rbd.

A. Nr. 1 ' 23

- 2 2

- 3 4

- 4 3

- 5 2

- 6 ...... 3

- 7 1

8 14

9 9

B. Nr. 50

— 11

— 12

— 13

C. Nr. 14

— 15

16 »

17 ..... . •

18 »

rbsk. rbd. rbsk. rbflk.

58 23 58 19

91 17 (56 14 1
/-.

45 26 78 21 Va

25 26 8 20%
22 26 72 21 Va

3 24 24 19'/a

95 » H »

37 14 37 IlVa

37 12 49 10

22 27 48 22

19 23 72 19

20 25 ») 20

16 20 2
tf 16

32 »

23 14 36 l i Va

34 K »

6 11 24 9
69 o

14 D

') Rubrikkerne ere fuldstændigen anførte i Capitelstaxten for

Reykjavik By m fl. 81. Januar 1851 (ovenf. S. 13—16).
3
) i Originalen staaer ved Feilskrift eller Peilregning paa

dette Sted: „16".
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Silfurvero.

er J)å hundrat)

å landsvisu.

197

er [)å 1 a).

C. Nr. 20

— 21

— 23

— 24

— 25

— 26

E. Nr. 27

— 28

— 29

— 30

32

33

34

35

36

37

rbd rhrl 1 UDXVt

1) 36 |

26 n | 1

2 68 16 24 13

3 6 18 36 14* -*

2 74 16 60 13'A

2 75 16 66 13V4

2 53 15 30 12 »A

24 18 72 15

1 39 21 9 17

j 32 20 n 16

28 19 36 15V2

4 60 18 48 143
/4

3 68 22 24

2 89 17 54 14

2 44 19 64 153
/4

1 70• 20 72 16V2

3 24 19 48 15V2

D O lo D 1 O

2 90 t

l 12

2 39

] 1) *

r> 75 n

94 n

G. Nr. 38 2

— 39

— 40

— 41

— 42

— 43

Mefcalvero å hverju hundraoi og hverri alin 1 fyr-

ioldum landaurum ver&ur:
er {)å hdr. er [)å

å landsvisu. 1 alin

Silfurvero. rbd. rbsk. rbsk.

Eptir A. 21 44 I7»A

B. — ( Ullu, smjori og lolg . .
•24 6 19V4

G. i Tévbru af ullu .... 12 78 10V4

D. — i Fiski 16 62 1374

E. — i L^si 19 77 158/4

F. 19 3 15V4

En me&alvero allra landaura, samantalin og skipt

fneo 6, synir a oa 1-meo a l ver o allra me&alveroa

[hdr.] 18 Rbd. 93 V* Sk. [og alin] 15 l
/4 Sk.

1852.

10. Febr,
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1852. pegav meta skal fyrtalda landaura til hundrabs, verour:

uTl?ebr~ Eptir A: hver kyr snemmbær å vio hundrab;

eins 6 ær lofcnar og lembdar, i fardogum;

lika 6 sauoir {)révetrir og eldri;

eta 8 saufcir tvævetrir,

eoa 12 veturgamlir,

eta 8 ær geldar, a hausti;

eins åburoarhestur, 5 til 12 vetra, f fardogum;

en hryssa, å sama aldri, 90 alnir, eta 8
/4 hdr.,

svo IVa veros hennar er å vio hundrao.

Eptir B. gjora 12 fj6roungar af ullu, smjori efea t61g,

hundrao.

— G. — GO por eingirnissokka, eta 180 por sj6-

vetlinga, hundrab.

— D. — 6 vættir af sérhverri fiskitegund, J>ar

tilnefndri, hundrab.

— E. — 1 tunna, eba 120 pottar tysis, hundrab.

— F. — 4 fjorbungar nautskinns hundrab;

eins Ijérbungar af k^r-, hross- og

sel-skinni; en 8 fjéroiingar saubskinns

og 12 fjéroiingar ærskinns; svo og 240

lambskinn.

Islands stiptamtshiisi og Laugarnesi, 10. Febr. 1852.

J. D. Trampe. H. G. Thordersen.

io. Febr. Capitelstaxt for Skaptafells-Sysselerne i Son-

der-Amtet, fra Medio Mai 1852 til samme Tid

1853. Islands Stiftamtshus og Laugarnes den 10.

Februar 1852. — Islandsk: Orig.-Aftryk som Schema,

trykt i Reykjavik, 2 Bl. i 4*°, med aaben Plads for Jurisdik-

tionernes Navne, Tallene og Datum, samt Underskrifter. Jfr.

Sig. Hansen: MUm ver&lagsskrår" i „Sk^rslur um landshagi å

fslandi" I, 234 ff.

Ver&lagsskrå, sem gildir i Vestur- og Austur-

Skaplafells sfslu, frå mioju Mai månaftar 4 85^ til sama

tima 1853.
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Silfurvero.

rbd. rbsk.

er f>å hundrao
å landsvisu.

A. Nr. 1
'

- 2 .

- 3 .

- 4 .

- 5 .

- 6 .

- 7 .

- 8 .

- 9 .

B. Nr. 10 .

- 11 .

- 12 .

- 13 .

C Nr. 14 .

- 15 .

- 16 .

- 17 .

- 18 .

- 19 .

- 20 .

- 21 .

D. Nr. 22 .

- 23 .

- 24 .

- 25 .

- 26 .

E. Nr. 27 .

- 28 .

- 29 .

- 30 .

P. Nr. 31 .

- 32 .

- 33 .

- 34 .

- 35 .

- 36 .

- 37 .

20

2

3

2

1

2

1

13

10

2

•

2

2

1

1

1

3

2

2

2

1

66

82

76

64

94

53

83

85

19

19

16

16

15

24

17

24

6

72

68

39

33

n

68

I

32

28

12

3

89

89

10

10

35

16

5

rbd.

20

17

22

21

23

20

I

13

13

23

20

20

18

II

10

1

16

n

14

12

I

19

16

15

15

17

12

16

16

13

12

rbsk.

66

12

72

32

72

40

85

57

72

t

n

72

60

I

24

1

i

I

24

I

36

84

45

68

54

60

80

36

•

48

er {>å 1 al

rbsk.

16S

13Vi

18V4

17

19

16'A

1

11

103
/4

19

16

16

15

8 f
/>

9

»

I

»

i

13

»

li'/4

97*

I

151/2

18 .'/i

127a

12 »/a

14

10

137*

13

io »/i

10

1852.

10. Febr.

O Rubrikkerne ere fuldstændigen anførte i Capitelstaxten for

Skaptafells Sysselerne 31. Januar 1851 (ovenf. S. 16—18).
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<j852. er [>a hundrab
.

* ~ '

Silfurverb. å landsvisu. er bå 1 al.
10. Febr.

, , , ,

rbd. rbsk. rbd. rbsk. rbsk.

G. Nr. 38 2 84

— 40 1 93 * • •

— 41 ....... 1 24 • •

— 42 64V4

— 43 767a •

Mebalverb å hverju hundrabi og hverri alin i fyr-

tbldum landaurum verbur:

er [>å hdr. er fa

å landsvisu. 1 alin.

Silfurverb. rbd. rbsk. rbsk.

19 18 l
/2 15V4

— B. — f Ullu, smjori og télg . . 20 00 10V2

— G. — l T6voru af ullu .... 10 90 8a/4

14 8 1 IV4

— E. — i Lfs\ 17 23 13 3
/4

14 90 1

/* 12

En mebalverb allra landaura samantalin og skipt

meb 6, s^nir abal- mebalverb allra mebalverba

[hdr.] 10 Rbd. lOVa Sk. [og alin] 13 Sk.

f>egar meta skal fyrtalda landaura til hundrabs, verbur:

Eptir A: hver k^r snemmbær å vib hundrab;

eins 6 ær, lobnar og lembdar, i fardogum;

lika 6 saubir j>révetrir og eldri;

eba 8 saubir tvævetrir,

eba 12 veturgamlir,

eba 8 ær geldar, å hausti;

eins åburbarhestur 5 til 12 vetra, i fardogum;

en hryssa, å sama aldri, 90 ålnir, eba 3k hdr.,

svo IVa verbs hennar er å vib hundrab.

Eptir B. gjbra 12 fjérbungar af ullu, smjori eba t61g,

hundrab.

— C. — 60 por eingirnissokka, eba 180 pbr sjé-

vetlfnga, hundrab.
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Eptir D. gjora 6 vættir af sérhverri fiskitegund })ar 1852.

tilnefndri, hundrab. "7T^rT~
' 10. Febr.— E. — 1 tunna, eba 120 pottar lysis, hdr.

— F. — 4 fjérbiingar nautskinns, hundrab;

eins ti fjérbiingar af k^r-, hross- og

sel-skinni; en 8 fjérbungar saubskinns

og 12 fjéroiingar ærskinns; svo og 240

lambskinn.

Islands stiptamtshiisi og Laugarnesi, dag 10. Fe-

bruarmån. 1852.

J. D. Trampe. H. G. Thordersen.

Capitelstaxt for Vester-Amtet fra Medio Mai 10. Febr.

1852 til samme Tid 1853. Stykkesholm den

10. Februar 1852. — Islandsk: Original- Gjenpart,

trykt som Schema og ved Udfærdigelsen udfyldt med de pas-

sende Tal, 2 Blade i 4t0
. Jevnf. Sig. Hansen: aUm vero-

lagsskrar" i
tt
Skyrslur um landshagi å Islandi" I, 234 tL

Capituls-Taxti fyrir M^ra og Hnappadals, Snæfells-

aess, Dala, Barbastrandar, fsafjarbar og Stranda s^slur,

i Islands vestur-amti, gildandi fra mibju Mai månabar

1852 til somu tibar 4 853.

VcJru og aura Silfurmynt. å landsvisu hdr. [)araf 1

tegundir. rbd. rbek. rbd. rbsk. rbsk.

A. Nr. 1
1

. . . . . 25 50 25 50 20V2

37 20 30 16 1

4

15 30 90 243A
4 . • • * . . 3 59 28 88 23

5 . . . . . . 2 54 30 72 243
/s

6 . . . . . . 3 41 27 ' 40 22

267a 1 »

29 15 29
——

—

55 14 45 1172

B. Nr. 10 ... . • • * 21 Va 26 84 2172

11 ... . 17Va 21 84 1772

') Rubrikkerne ere Mdstændigen anfOrte i Capitelstaxten for

Vester-Amtet den 11. Febr. 1851 (ovenf. S. 24-27).

\
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1852.

10. Febr

Silfurmynt.

rbd. rbsk.

17

å landsvisu hdr. [)araf 1 al.

rbsk.rbd. rbsk.

21 24 17

VOru og aura

tegundir.

B. Nr. 12

— 13 ..... .

C. Nr. 14

— lo # • • • « • ,

— 16

— 17

— 18

— 19

20

— 21

D. Nr. 22 ..... .

— 23

— 24

— 25

— 26

E. Nr. 27

— 28

— 29

— 30

F. Nr. 31

— 32

— 33

— 34

— 35

— 36

— 37

G. Nr. 38

39 • • « . • •

— 40

— 41

~ "42

— 43 . . ... *

Meoalvero å hverju huudraoi og hverri alin i

fyrtoldum landaurum vercur:

å landsvisu far af

hundrao. 1 alin.

Silfurmynt. rbd. rbsk. rbsk.

Eptir Litr. A. eoa ( frfou 24 19 1
/« 19Vs

— B. - i ullu, smjori og télg 22 48 18

— G. — ( ullar t6-voru ... 10 67 Va 8V9

1)
1 (Xlo 1 /ilo

AO
»> i »

10 72 Qy OO 7/4
OO IL
&\) /2 1 » •

b /4 1

1

oy 03 IL

Oo »

1
1 91

q*; i/«OO /3 D

O/i
tt »

OO /5 1 # 4U /s 1 /l14

O y 1lo 54 14 5/1476
O
l 00 72 17 Ol 14

& lo A O48 l«7s

O6 7U 1 dlo OO lo

L 1U lo o4 lo /4

1
1 4U/2 011/ol 72

1 ry17

1
1 Ofl OU lu/4

11 9 1 1 Q al 1 A 1/14/2
A1 RA04 14

O OO 17

9 Vi /2 17 oy 1 A14

9 IQ 1 71 # OO 14

1
1 ty 1& IO /6

3 20 1

/2 19 27 15'A

» 6 15 12

2 91V2

55 l
/s n

2 27 1

n 85 a •

V) 65 xh %

l 18 l •
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. å landsvisu far af 1852.

hundrab. 1 alin. Febr.

Silfurmynt. rbd. rbsk. rbsk. - ..^•^^

Eplir Lilr. D. eba i fiski 17 78/s 13%
— E. — i tysi 19 12 15Va

— F. — i skinna-vbru .

f
. . 18 324/7 149/a

En mebalverba summa allra landaura, skipt meb 6,

s^nir ho fubm ebalverb allra inebalverba

[hdr.] 18 Rbd. 63 Sk. [og alin] 15 Sk.

f>egar meta skal fyrtalda landaura til hundrabs, verbur:

Eptir Litr. A: 1 hundr. 1 kyr snemmbær, i fardtfgum.

— — 6 ær, lobnar og lembdar, i far-

dogum.

— — 6 saubir {>révetra og eldri, å

hausli.

— — 8 saubir tvævetra å hausti.

— — 12 saubir veturgamlir å hausti.

— — 8 ær geldar å hausti.

— 1 pulshestur, 5 til 12 vetra, ffar-

dcJgum.

— 90 åln. 1 hryssa, jafngomul, i fardogum.

— B: i hundr. 12 fj6rbungar af ullu, smjori

eba t61g.

— G: — 60 por eingirnissokka. 180 por

sjévetlfnga.

— D: — 6 væltir af sérhverri, [)ar ti I—

nefndri, fiskitegund.

— E: — 1 tunna, e&a 120 pottar lysis.

F: — 4 fjérbungar af nautsskinni.

— 6 — af kyr-, hross- og

selskinni.

— 8 — saubskinni.

— 12 — ærskinni.

- — 240 lambskinn.

Islands vesturamts contéri, Stykkishélmi t>ann 10.

Februar 1852.

P. Melsted. E. S. Einarsen.
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*852. Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden

16. Febr. over Nord- og Oster -Amtet i Island,, ang. For-

deling af Fattigmedicinen til dette Amt. Khavn

den 16. Februar 1852. — isi. Copieb. 1852, Nr. iu.

I Anledning af del med Hr. Amtmandens behage-

lige Skrivelse af 3. August f. A. hertil indsendte An-

dragende fra Apothekeren paa Ofjord, Oddur Thor-

arensen, skulde man, efter desangaaende at have

brevvexlet med Stiftamtmanden over Island, til be-

hagelig Efterretning og fornoden Bekjendtgjbrelse tjenstl.

melde, at Ministeriet efter de oplyste Omstændigheder,

og da navnligen den Apothekeren i Reykjavik med-

delte Bevilling ingen Hindring i saa Henseende frem-

byder, Intet vil have imod, at den Andeel af Fattig-

medicinen for Islands Nordaml, som tidligere efter

Foranstaltning af Apothekeren i Reykjavik har været

distribueret af Distriktslæge Eggert Johnsen, for Frem-

tiden udleveres fra Apotheket paa Ofjord og dispen-

seres af den derværende Apotheker, imod Betaling

efter den gjeldende Medicinaltaxt, og at den tilsvarende

Andeel af Fattigmedikamentpengene, til Belob 36 Rbd.

64 Sk., fra 1. April næstkommende at regne, udbetales

ham, imod at han for sammes Anvendelse aflægger be-

hbrig Rigtighed. Og tilfoies det iovrigt, at Stiftamt-

manden og Landfogden paa Island under D. D. herfra

er tilskrevet det Fornddne i Overeensstemmelse her-

med. — Justitsministeriet den 16. Februar 1852 1
.

20. Febr. Kongelig Kundgj oreise ang. Convention med

Nederlandene om gensidig Udlevering af For-

brydere. Christiansborg Slot den 20. Februar

'") Under 8. D. ere Skrivelser med Underretning herom af-

gaaede fra Ministeriet til Stiftamtmanden og til Land-

fogden. Isl. Copieb. sst. Nr. 115—116.
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1852. — Denne
t<
Convention mellem Hs. M. Kongen af 1852.

Danmark og Hs. M. Kongen af Nederlandene angaaende gjen- ^ ifebr
sidig Udlevering af Forbrydere, sluttet i KjBbenhavn den 28.

Novbr. 1851" !

, findes ikke anfdrt som publiceret i Island. —
Original-Aftryk i det Schultziske Officin paa Fransk, Dansk
og Tydsk, 2 + 8 Sider i stor Qvarto. Departem. Tid. 1852,

S. 386—391. Algreen-Ussings Samling af Love og Anordninger

m. v. vedkommende Danmark, 1852, S. 419- 423.

*j
" • 's ir - T ^ *

Indenrigsministeriets Skrivelse til Udenrigs- 21. Febr.

ministeriet, ang. danske Consulers Paategninger

paa islandske Skibes Papirer i Udiandet. Khavn

den 21. Februar 1852. — isL Copieb. 1852, Nr. 126.

Ifblge Plak. 7. Marts 4787 § 5 paaligger del danske,

med islandske Stipasse forsynede Skibe, ved Ankomsten

til en fremmed Havn at forevise samme for de danske

konsuler paa Stedet, som derefter bave at meddele

Passet Foreviisningspaategning.

Da den omhandlede Paategning, uden hvilken Con-

trol med Erlæggelsen af den i Plak. 28. Decbr. 1836

§ 13 stipulerede Afgift af de Varer, der udfores fra

Island direkte til fremmede Steder, vanskelig lader sig

udfore, blev af flere danske Consuler undladt, anmodede

det forrige Rentekammer i Skrivelse af 6. Marts 1847

det daværende Generaltoldkammer og Commerce-Col-

legiurn om, at lade det omhandlede Lovbud indskjærpe

de danske Consuler i flere i den nævnte Skrivelse nær-

niere opgivne udenrigske Havne, hvorefter sidstnævnte

kollegium under 47. April s. A. underrettede Kente-

kammeret om, at det fornodne Paalæg med Hensyn til

den tidtnævnte Paategning var givet vedkommende

danske Consuler.

Det har imidlertid viist sig, at, skjondt det i den

siden forlbbne Tid stedse er blevet mere og mere al-

') Ratifikationerne ere udvexlede i Khavn den 24. Januar

1852.
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1852. mindeligt, at danske Skibe gaae direkte fra Island til

2l" Febr
^remmec^ e Steder, er det dog hoist sjeldent at der er

bleven givet de islandske Sopasse, hvormed bemeldte

Skibe ere forsynede, den befalede Paategning af ved-

kommende Gonsul.

Ministeriet finder sig saaledes foranlediget til at

henvende sig til Udenrigsministeriet med tjensll. An-

modning: om ikke en fornyet Indskjærpelse i' den om-

handlede Henseende maalle blive vedkommende Con-

suler meddeelt, idel man ikke undlader at lilfbie, al

foruden de i Renlekammerels forberorle Skrivelse an-

forte Havne, hvorhen Skibe med islandske Belourlad-

ninger ankomme, kunne formentligen anfores Mandal,

Chrisliansand, Newcastle, Leith, Lissabon og Neapel. —
Indenrigsministeriet den 21. Februar 1852.

1

25. Febr. Indenrigsministeriets Skrivelse til Udenrigs-

ministeriet, ang. Moderation i Læste - Afgift for

udenlandske Skibe, som gaae til Island. Khavn

den 25. Februar 1852. — isi. Copieb. 1852, Nr. 128.

Foranlediget ved et fra Kjobmand John Mallheu i

Aberdeen til Generalconsul Marshall i Leith indgivet

Andragende om, al bevirkes et Pas til at gaae med et

Coffardiskib til Island i det forestaaende Foraar, har

Udenrigsministeriel i behagelig Skrivelse af 4 4. i f. M.

begjærl sig underrettet om de Betingelser, hvorunder

et saadanl Beseilingspas vilde kunne ventes meddeelt,

og navnlig, om den Paagjeldende vil have al erlægge

den i § 3 af For. af 11. Seplbr. 4 816 paabudne Afgift

af respective 50 og 20 Rbd., uden Hensyn til> om det

eventualiter af ham befragtede Skib har Ladning inde

eller gaaer i Ballast.

I Gjensvar herpaa skulde jeg ikke undlade tjensll.

at meddele lil behagelig Underretning, at del efter den

bestaaende Lovgivning ikke er fremmede Skibe tilladt
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at beseile Island uden at svare den ommeldte Afgift 4852.

pr. Commercelæst af Skibets Drægtighed. Saafreml ^T^XTT^
f

*-
'

D 25. Febr.
imidlertid den paagjeldende Expedition maatte ind-

skrænke sig til kun al udføre Heste fra Island, hvilket

efter det indsendte Uddrag af Generalconsulens Be-

retning synes at være Hovedhensigten med samme, vil,

paa nærmere Andragende desangaaende, i hvilket Skibets

Navn og Drægtighed, beregnet efter danske Commerce-

læsler, samt dets Bestemmelsessted i Island, saavel som

Skipperens og Bhedernes Navn maatte opgives, Tilladelse

til i bemeldte Oiemed at lade el Skib i Ballast gaae

til Island kunne ventes herfra meddeelt, imod at den

i Plak. 28. Decbr. 1836 paabudne Afgift pr. Commerce-

læst og sædvanligt Pasgebyr erlægges. — Indenrigs-

ministeriet den 25. Februar 1852.

Indenrigsministeriets Skrivelse til det kongl. 28. Febr.

Danske Landhusholdnings - Selskab, ang. Under-

støttelse for islandske Landvæsens-Elever. Khavn

den 28. Februar 1852. — isi. Copieb. 1852, Nr. is-2.

I den Hensigt, al gjore sig bekjendl med Land

væsenet her, er i afvigte Efteraar hertil nedreisl Is-

lænderen Sæmundur Eiriksson, der, som nærmere be-

hageligen vil erfares, af hoslagte til Ministeriet indgivne

Skrivelse fra Islands Nord- og Ost-Amt, er af bemeldte

Amt blevet anbefalet til ved offentlig Medvirkning at

roeddeles Veiledning og pecuniair Understottelse til be-

meldte Forehavendes Fremme.

Ministeriel tillader sig derfor at henvende sig til

Landhusholdnings-Selskabet, med Anmodning om Sam*
m es velvillige Bistand til, at Supplikanten maatte blive

anbragt paa et passende Sled for al lære Landvæsenet,
1 hvilken Henseende Ministeriet blot skulde henstille,

0rn det ikke, da Bjbrn Arnason, der siden afvigte Som-
mer

) ifOlge Landhusholdnings-Selskabets gode Medvirk-
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1852. ning, har nydt Underviisning i Landvæsenet hos Land-
m~^77~~ væsenscommissair Kofoed paa Viumeaard, i tilstundende
. Febr. r ° '

Foraar reiser tilbage til Island, maatte ansees hensigts-

mæssigt, at forsbge Supplikanten anbragt i Bjorn Ar-

nasons Sted og paa de samme Betingelser, som bleve

stipulerede med Hensyn til denne, forelbbigen for et Aar.

Ligeledes skulde man, i Anledning af det vedlagte

Andragende fra J6n Pétursson, der i lignende Oiemed

er i Efteraaret nedreist her Ul Staden fra Island, tjenstl.

udbede sig Landhusholdnings- Selskabets Medvirkning

til, at der ogsaa kan blive forskaffet denne Supplikant

et Sted, hvor han kan lære Landvæsenet, ligeledes

forelbbigen for et Aar, paa lignende Betingelser som

den forommeldte Supplikant.

Idet Ministeriet i forberbrte Henseende imbdeseer

nærmere Meddelelse fra Landhusholdnings -Selskabet,

for at derefter allerund. Forestilling kan blive nedlagt

angaaende Bevilgelsen af det til de paagjeldende Ud-

gifter fornbdne Belbb, skulde jeg sluttelig anmode Sel-

skabet om, godhedsfuldt at ville foranledige fornævnte

Bjbrn Arnason udbetalt en ham efter hans derom gjorte

Andragende af 9. i f. M. bevilget Reiseunderstbttelse

af 12 Rbd., da dette Belbb derefter, naar paafordres,

vil blive foranlediget Landhusholdnings- Selskabet re-

funderet. — Indenrigsministeriet den 28. Februar 1852.

28. Febv. Indenrigsministeriets Skrivelse til Amtmanden

over Nord- og Oster -Amtet i Island, ang. Be-

regning af Indsvinding paa Qvildeleie-Smor af

Thingore Klosters Godser. Khavn den 28. Febr.

1852. — Isl. Copieb. 1852, Nr. 138.

Efter at der fra Revisionens Side bar været op-

kastet Spbrgsmaal om, hvorvidt det maatte kunne pas-

sere, at et Belbb af ialt 29 Rbd. 45 Sk. er i Indsvin-

dings-Procenter af Qvildeleiesmbr beregnet til Udgift i
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Administrations-Regnskaberne forThingore Klosiers Gods 1852.
i Aarene fra Fardag 1846 til 31. Maris 1850, uaetet rT^TT'

28 Hghr,
Regnskaberne ikke, i Overeensstemmelse med Rente-

kammer-Skrivelse af 29. Mai 1830, vare blevne bilagte

med Amtets specielle Tilladelser til at beregne de om-

handlede Udgifter, har Ministeriet, for hvilket Sagen har

været foredragen, tilladt, at den omhandlede Udgift

maa i de nævnte Regnskaber passere, imod at Regn-

skabsforeren for Eftertiden holder sig Indholdet af den

foranforte Rentekammer-Skrivelse efterrettelig.

Hvilket man ikke undlader herved tjenstl. at med-

dele Hr. Amtmanden til behagelig Efterretning og Be-

kjendtgjorelse for Administrator Olsen. — Indenrigs-

ministeriet den 28. Februar 1852.

Lov om Rigsretten. Christiansborg Slot den 3. Marts.

3. MartS 1852. — Udkast til denne Lov, forelagt Rigs-

dagen af Justitsministeren, i Depart. Tid. 1850, S. 230—256
(med Motiver) andet Udkast i Depart. Tid. 1851, S. 118—
J 28. tredie Udkast i Dep. Tid. 1851, S. 940-953. 974-990

(med Motiver). Loven selv i Dep. Tid. 1852, S. 241—255.

Algreen-Ussings Samling af Love og Anordninger m. v. ved-

kommende Danmark, 1852, S. 443—457. — I Island anfores

den som publiceret i Oefjords Syssel 1853, men ikke i andre

Jurisdiktioner, ligesom den heller ikke er foreslaaet til Udvidelse.

Kongelig Resolution ang. Understottelse for 4. Marts,

en Elev i Tegnekunsten. Christiansborg Slot den

4. MartS 1852. Isl. Depart. Forest. og Resol. Protok.

1852, Nr. 14.. — I allerund. Forestilling 26. Februar bemær-

ker Indenrigsministeren (Bang), at Sigurour Gubmundsson fra

Skagafjords Syssel havde sogt om en lignende Understottelse

som den, der var ham bevilget ved kongl. Resol. 4. Februar

^M, for at kunne fortsætte sin Uddannelse i Tegnekunsten

ved Kunstakademiet. Professor Hetsch havde erklæret, at

Ansøgeren havde gjort betydelige Fremskridt i de Discipliner,

som han lagde sig efter, især Tegning, „hvorfor der antages

XV. h. 14



24 O Kgl. Resol. ang. Undekviisning i Tegning.

•

1 852. at være grundet Haab om, at han ved fortsat Oveise vil op-

— naae en saadan Uddannelse, som vil gjftre ham skikket til,

L. Marts.
ve(^ at Vende tilbage til Island, at optræde som Lærer i de

nævnte Retninger". — I Henhold til denne Anbefaling ind-

stiller Ministeren:

tt
at der af Renterne af den ved allerh. Resolution

af 25. Juli 1844 oprettede Understøttelsesfond for

Island maa for indeværende Aar allernaad. forundes

indbemeldte Sigurour Guomundssou fra Island en Hjælp

af 100 Rbd., saaledes, at 50 Rbd. deraf udbetales

ham strax, og 50 Rbd. efter 11. Juni Termin d. A.".

[Kongelig Resolution]

:

Indstillingen bifaldes. — Christiansborg Slot den

4. Marts 1852.

4. Marts. Finansministeriets Bekj endtgj oreise angaaende

Udprægning af Kobbermynt. Khavn den 4. Marts

1852. — Denne BekjendtgjBrelse (Sponneck) er optaget

efter Original- Aftryk i det Schultziske Officin, 4 Blade i 4 to
.

Departem. Tid. 1852, S. 239. Algreen-Ussings Samling af

Love og Anordninger m. v. vedkommende Danmark, 1852,

5. 459—460.

Bekjendtgjorelse angaaende Udprægning af Kobber-

Eenskillinger og Halvskillinger.

Ved allerh. Resolution af 26. Januar og 1. Marts

d. A. har Hs. M. Kongen allern. bifaldet, al der ud-

præges Kobber-Eenskillinger med Mans Majestæts Bryst-

billede og Kobber- Halvskillinger med Hans Majestæts

Navnetræk paa Adversen.

Dette bekjendtgjores herved til almindelig Efter-

retning, med Tilfoiende, at disse Myntsorter ville vorde

satte i Omlob. — Finantsministeriet den 4. Marts \ 852.

5. Marts. Indenrigsministeriets Skrivelse til Amtmanden
over Nord- og Oster -Amtet i Island, angaaende

midlertidig Standsning af Svoviværket ved Hiisa-
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vik. Khavn den 5. Marts 1852. — isi. Copiebog 1852.

1852, Nr. 160. 5. Marts.

Efter hvad der saavel af Hr. Amtmanden som Dr.

Hjaltalin i en fra ham hertil indkommen Beretning er

meddeelt angaaende den Tilstand, hvori Svovlminerne

i Thingo Syssel nu befinde sig, maa Ministeriet til-

træde den af Hr. Amtmanden i behagelig Skrivelse

af 22. Septbr. f. A. yttrede Formening, at det vil være

rettest, at lade Minerne hvile i endeel Aar, ligesom

nian ogsaa, efter at have i denne Anledning brevvexlet

med Finantsministeriet, med Dem være enig i, at samt-

lige ved Hiisavik Svovlværk værende Bygninger med
tilhørende Inventarier — de af Dem ommeldte Svovl-

former og Vægtlodder derunder indbefattede — saavel

som den med Svovlværket afgivne Beholdning af halv-

renset Svovl, bor forsoges bortsolgte ved offentlig Auk-

tion, imod al Provenuet indbetales i Islands Jorde-

bogskasse.

Idet Hr. Amtmanden derhos Ijenstl. anmodes om,

i Overeensstemmelse hermed at ville foranstalte det

Fornodne og om Udfaldet i sin Tid meddele Ministeriet

Underretning ved Indsendelse af en Udskrift af den

afholdte Auklionsforretning. undlader jeg ikke lige tjenstl.

at tilfbie, deels at Landfogden i Island under D. D. er

beordret til af Islands Jordebogskasse at udbetale Dem
de 20 Bbd. 46 Sk., som efter den af Dem indsendte

Regning tilkommer Dem for Deres Reise til Hdsavik i

Anledning af Afleveringen af Svovlværket sammesteds,

deels at det Handelshuset Orum & Wulff efter den i

Deres forberorte Skrivelse ommeldte Opgjbrelse til-

kommende Belob af 4 Rbd. 48 Sk. under D. D. er

foranlediget anviist Handelshuset til Udbetaling af Fi-

nanshovedkassen.

Endeligen har Ministeriet, i Anledning af det af

Hr. Amtmanden fremsendte Andragende af 12. Januar

f' A. fra Præsten til Hiisavik Præstekald, Jon Yngvalds-

14*
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1852. son, om at tilstaaes 20 Rbd. aarligen i Grundleie af

^~m^T ^et Paa Præstegaardens Grund opforte Svovlværk, be-

vilget og foranstaltet, at et saadant Belob maa for Aaret

4851 — 4852 blive ham udbetalt af Islands Jordebogs-

kasse. Derimod vil del folge af hvad der ovenfor er

anfbrt om Svovlværkets Salg, at ingen saadan Godt-

gjorelse kan for Fremtiden ventes tilstaaet. Og an-

modes Hr. Amtmanden om i Overeensstemmelse hermed

at lilkjendegive Supplikanten det Fornbdne. — Inden-

rigsministeriet den 5. Marts 1852.

io. Marts. Lov angaaende Ophævelse af Qvarantaine-

Foranstaltninger. Christiansborg Slot den 10. Marts

1852 1
. — Denne ,<Lov angaaende Ophævelsen af Qvaran-

taine- Foranstaltninger mod den gule Feber og den asiatiske

Cholera" er udkommen igjennem Finantsministeriet (Sponneck).

— Original -Aftryk i det SchuHziske Officin, 4 Sider i 4 t0
.

Depatt. Tid. 1851, S. 801—803; 1852, S. 275-276. Algreen-

Ussings Samling af Love og Anordninger m. v. vedkommende

Danmark, 1852, S. 464—465. — Ifolge Indenrigsmin. Skriv.

2.p)ecbr. 1854 er denne Lov ikke gjeldende for Island.

16. Marts. Justitsministeriets Skrivelse til Indenrigs-

ministeriet, ang. Plan om Udgivelsen af en offi-

ciel Lovtidende. Khavn den 16. Marts 1852. —
Justitsmin. 1. Depart. Brevb. 1852, Nr. 1097—1101. Algreen-

Ussings Reskriptsaml. 1852, S. 124—126.

Det har allerede for længere Tid siden været bragt

under Forhandling i Statsraadet, om der ikke maatte

være Anledning til at foretage en Forandring i den

Maade, hvorpaa Love og ministerielle Kundgjoreiser af

Hegjeringen nu foranstaltes udgivne.

Det blev i denne Henseende anseet hensigtsmæs-

sigt, om alle Love og Kundgjorelser herefter umiddel-

bart kunde udgives i en fortlobende Nummerrække og

jevnf. Isl. Dep. Skriv. 30. Juni 1853.
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med en saadan Indretning, at de kunde danne en til 1852.

praktisk Brug bekvem Samling, og under Forudsætning 16. Marts,

af, at en saadan officiel Lovtidende kom i Stand, kunde * *

der være Anledning til at lade Optagelsen deri træde

i Stedet for Thinglæsningen, der under de nuværende

Forhold vistnok ikke svarer til Hensigten. Ligeledes

har det ved samme Leilighed været under Spbrgsmaal,

at udgive en anden officiel Samling, hvorigjennem Mi-

nisteriernes Circulairer og saadanne for enkelte Tilfælde

afgivne ministerielle Resolutioner, som skjonnes at være

af mere almindelig Interesse, skulde kundgjores.

Den videre Behandling af denne Sag blev afSlats-

raadet overdraget til Justitsministeriet.

Det er en Selvfolge, at der til Sagens Ordning,

forsaavidt der skulde skee en Forandring i Henseende

til den officielle Bekjendlgjbrelsesform for Love og An-

ordninger, vil udkræves en Lov, hvorimod det rettest

turde være at overlade til hvert Ministerium, for sit

Vedkommende at foranstalte hvad det maalte finde

hensigtsmæssigt med Hensyn til Kundgjorelsen af dets

Circulairer og andre Resolutioner, idet det dog forud-

sætles, at visse Kundgjbrelser fra Ministerierne ville

være af den Vigtighed for Undersaatterne, at de bor

bringes til disses Kundskab paa samme Maade, som
de egentlige Love, og derfor rettest bor have deres

Plads i den egentlige Lovtidende.

Forinden Justitsministeriet imidlertid skrider til

Udarbeidelsen af et Udkast til en Lov om Indførelsen

a f en saadan officiel Lovtidende, har jeg troet ikke al

burde undlade at udbede mig de ovrige Ministeriers

Tanker om Ordningen af Sagen i det Hele, og skal jeg

1 denne Anledning tillade mig at udhæve de Hoved-

punkter, om hvilke der nærmest formenes at ville blive

Sporgsmaal.

Det vil saaledes forst være at afgjbre, hvilke Be-

stemmelser der ville være at optage i Lovtidenden.
I denne Henseende formener jeg, at da Optagelsen af



214 Justitsmin. Skriv. ang. Lovtidende.

1852. en Bestemmelse i Lovtidenden skulde træde i Stedet

16. Marts, for dens nu befalede Publication ved Thinglæsning, b'6v

samtlige de Bestemmelser, der nu ere Gjenstand for

Thingiæsning, optages i Lovtidenden, altsaa ikke blot

egentlige Love, men og saadanne fra Regjeringen ud-

gaaende Bestemmelser, som efter deres Beskaffenhed,

og med Hensyn til deres Virkning for Undersaatterne,

egne sig til at kundgjores for disse i Almindelighed.

Imidlertid vilde det være onskelist, om en nærmere

Regel kunde angives herom, da den omhandlede Be-

kjendtgjorelsesform vislnok ikke passer sig for alle mi-

nisterielle Kundgjorelser, ligesom flere af disse hidtil

ikke engang ere blevne særskilt trykte, men ofte kun

ere blevne indforte i de offentlige Tidender. Betræf-

fende Raadsiueplakater, Politiplakater og andre slige

Bekjendtgjorelser fra Autoriteterne, som kun gjelde for

et enkelt Distrikt, og hvis Publication paa den hidtil

brugelige IMaade ved Opslag og Indrykkelse i de of-

fentlige Tidender m. v. maa ansees tilstrækkelig, da

bor de formentlig ikke have deres Plads i Lovtidenden.

Det bor dernæst afgjores, fra hvilket Tidspunkt

Indforeisen i Tidenden skulde give de paagjeldende

Love og Kundgjorelser forbindende Kraft. I saa Hen-

seende maatte jeg ansee det rettest, om der kunde

fastsættes et vist Tidsrum for hele Kongeriget, efter

hvis Udlob der ikke kunde paaskydes Uvidenhed om

de i Lovtidenden indforte Bestemmelser, idet jeg ikke

skjonner, at det efter Landets Udstrækning vilde være

hensigtssvarende at bestemme forskjellige Tidsrum for

de enkelte Provindser eller Egne, især efter at Gom-

municationen med Hovedstaden nu er saa meget lettet

og maa ventes end yderligere at ville blive det. Dog

er det en Selvfolge, at der maatte forbeholdes Lov-

givningsmagten Ret til i selve den vedkommende Lov

at fastsætte et andet, snart længere, snart kortere Tids-

rum for Indtrædelsen af Lovens forbindende Kraft,

ligesom den gamme Ret maatte være forbeholdt Re-
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gjeringen med Hensyn til de ministerielle Kundgjbrelser. 1852,

Det ommeldte Tidsrum kunde maaskee, forsaavidt det 16. Marts,

egentlige Danmark angaaer, ansættes til 14 Dage fra

Lovenes Indforelse i Tidenden, hvilket da vilde med-

fbre, at hvert Nummer af denne maatte dateres den

Dag det udgives. Dog er det tvivlsomt, om dette Tids-

rum vil være tilstrækkeligt for Bornholm, og det vil

ikke kunne gjelde for Island, Færderne og de vest-

indiske Golonier.

Endelig vil der være at tage Bestemmelse om, til

hvilke Autoriteter Lovtidenden bor distribueres, foruden

at den naturligviis maa være at erholde tilkjbbs for

Enhver, saml om dens Udgivelse, med hvad dermed

staaer i Forbindelse, skal besbrges af en enkelt dertil

beskikket Embedsmand, eller besbrges af hvert Mini-

sterium for sit Vedkommende.

Sluttelig skulde jeg tjenstl. udbede mig af vel-

bemeldte Indenrigsministerium behageligen meddeelt

Oplysning om de Omkostninger, der hidtil have været

forbundne med Trykningen af de gjennem velbemeldte

Ministerium emanerede Love og Anordninger, og om
det Antal Exemplarer, der trykkes, samt endelig om,

til hvilke Autoriteter de udsendes.

[For Islands og Færoernes Vedkommende maa jeg

i det Hele udbede mig velbemeldte Indenrigsministerii

Betænkning om, hvorledes der med Hensyn til disse

Landsdele rettest maatte være at forholde, idet jeg hen-

stiller, hvorvidt Spbrgsmaalet herom kunde, endnu for-

inden den paatænkte Lov udkommer, forelægges Althinget

paa Island, og det Laglhing, som kan forventes oprettet

for Færoerne 1
. Justitsministeriet den 16. Marts 185$*.

') Fra [ staaer kun i Skrivelsen til Indenrigsministeriet.
N

2
) Ligelydende Skrivelser, med Undtagelse af Slutnings-Passus,

ere under samme Datum afgaaede til Ministerierne for

Cultus- og Finantsvæsenet, samt begge de militaire Mini-

sterier. I et Sagen vedlagt „Udkast til Lov om den frem-

tidige almindelige Kundgjbrelse af Love og Anordninger"
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1852. Indenrigsministeriets Skrivelse til den kgl.

17. Marts, bestandige Commission for Arnæ Magnæi Stiftelse,

ang. Afskrivning af Dokumenter, vedkommende

Thingore Klosters Jordegods. Rhavn den 17.

MartS 1852. — Isl. Depart. Copieb. 1852, Nr. 192b .

I Henhold til Commissionens behagelige Skrivelse

af 22. i f. M. tillader jeg mig herved tjenstl. at anmode

velbemeldte Commission om, behageligen at ville paa

Ministeriets Vegne, og imod en saadan Betaling, som

Commissionen maatte finde passende, overdrage Stiftel-

sens anden Stipendiar, Stud. Jon Thorkelsson, at ind-

samle og afskrive de i den Arnamagnæanske Samling

værende Dokumenter, der maatte kunne give de af Ad-

ministrator for Thingore Klostergods B. M. Olsen, i hans

hoslagte Skrivelse af 4. August til Amtmanden over

Islands Nord- og Ost- Amt attraaede Oplysninger an-

gaaende de deri anfbrte under bemeldte Klostergods

liggende Jorders Grændseskjel og Rettigheder, forsaa-

vidt det ikke af denne Skrivelse kan skjonnes, at de

herhen horende Dokumenter allerede findes ved Om-

budet. Og tor Ministeriet forvente de omhandlede Af-

skrifter, efter at samme ere verificerede af Commis-

sionens Sekretair, ifolge hans derom gjorte Tilbud,

hertil behageligen indsendte, tilligemed en Regning over

de Omkostninger, som maatte foranlediges ved den

nævnte Foranstaltning. — Indenrigsministeriet den 4 7.

Marts 1852.

i7. Marts. Indenrigsministeriets Skrivelse til Udenrigs-

ministeriet, ang. nogle Bestemmelser i den med

er § 4 saaledes affattet: <fPaa Island, Færoerne og i de

danske Colonier forbliver det med Hensyn til Loves og

Anordningers Kundgjdrelse fremdeles ved den hidtil bruge-

lige Fremgangsmaade
;
dog skulle Lovene tillige indføres

i Lovtidenden".
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den dominikanske Republik oprettede Handels- <85a.

Traktat. Rhavn den 17. Marts 1852. — i8i.Co-*^7Mart^
piebog 1852, Nr. 192.

Ved at tiislille undertegnede Ministerium Afskrift

af § 3 i en ved Befuldmægtigede for Hans Majestæts

Stater og den dominikanske Republik under 47. Decbr.

f- A. 1
afsluttet Venskabs-, Handels- og Skibsfarts-Traktat,

har Udenrigsministeriet i behagelig Skrivelse af 23. i

f. M., forinden videre Skridt foretages med Hensyn til

Traktatens allerhoieste Hatification, begjært dette Mini-

steriums Yttringer meddelte angaaende de i Paragraphen

optagne Bestemmelser, forsaavidt samme vedkomme

Færoerne, Island og Gronland.

I Gjensvar herpaa undlader jeg ikke tjenstl. at

melde
r

at der fra Ministeriets Side Intet findes imod

Indholdet af de nysommeldte Bestemmelser al erindre.

— Indenrigsministeriet den 17. Maris 4 852.

Finantslov for Finantsaaret fra 1. April 1852 til 26. Marts.

31. Marts 1853. Christiansborg Slot den 26. Marts.

1852. — Anføres som publiceret i Synodalforsamlingen i

Reykjavik i Juli 1852. — Original-Aftryk i det Schultziske

Officin, 54 Sider i 4*°. Depart. Tid. 1852, S. 395-407. Al-

green-Ussings Samling af Love og Anordninger m. v. ved-

kommende Danmark, 1852, S. 471—-537. — Her optages kun

hvad der direkte henføres til Island. — Uddrag.

Vi Frederik den Syvende o. s. v. G. V.

§ 9. De islandske Intrader fores lil Indtægt med

nedenstaaende 29,129 Rbd.:
Spocial- Hoved-
summer, summor.

1. Almindelige Indtægter: Rbd. Rbd.

a. Afgift af Arv- og overdragne Eiendomme 1700

b. Gebyrer for Bevillinger og Bestallinger 590

c Bangskat 400

_ .

2750

') see her i Samlingen 18. Mai 1853.
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\ 852. Spccial- Hovcd-
summcr. summer.

26 -
Marts - Rbd. Rbd.

Transport .... 2750

2. Særegne Indtægter:

a. Syslernes Forpagtningsafgifter 2610

b. Laugthingsskriverlonnen 30

c. Administrerede Mandtalsbogsintrader . 000

d. Kongetienden 2800

e. Laugmandstold 340

f. Gebyrer for islandske Stfpas 1050

g. Afgift af Skibe efter Plakat af 28. De-

cember 1830 § 13 2000

h. Indtægter af det kgl. Jordegods . . . 8250

i. Forpagtningsintrader . 125

k. Ltenten af Kjbbesummen for Jorden

Laugarnes 112

1. Afgift af Jorden Bessastad med Indtægt

af Kirken og andre Smaa-Intrader . 100

m. Tilfældige Indtægter 1502

20179

3. Afdrag paa Kjobesummer for solgt

Jordegods og Eiendomme, samt Renter af

de i de solgte Eiendomme indestaaende

Salgscapitaler 1000

4. Tilbagebetaling af foreskudte Summer . . 5200

lait Indtægt .... 29129

§ 19. Til Indenrigsministeriet bevilges:

ispccinl- Hoved-
summer, summer.

Island: Rbd. /& Rbd. jl

a. Udgifter, Indenrigsministeriet ved-

kommende:

1. Lonninger Contoirhold, m. v.

9285 Rbd. »Sk.

2. Andre Udgifter 0007 — 04 —
15352 04
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Special- Hoved-
,j §52 #

summer. summer.

Rbd. jS Rbd. 26 MartlJ
Transport 15352 64

b. Udgifter, Justitsministeriet ved-

kommende:

1. Lbnninger til Justits og Politi-

Embedsmænd og Betjente 3900 Rbd.

2. Udgifter til Medicinal-

væsenet:

a. Lbnninger . 5080 Rbd.

b. Andre Udg. 400 —
5480 —

Godtgjbrelse til Medlem-

merne af den islandske

Landsoverret 51 —
9431

c Udgifter, Ministeriet for Kirke- og

Underviisningsvæsenet vedk.

:

1. Udgifter til Geistligheden

3 1 62 Rbd. 72 Sk.

2. Det lærde Skolevæsen:

a. Lbnninger . 8250 Rbd.

b. Andre Udg. 5120 —
13370 —

16532 72

d. Uforudseelige og tilfældige Udgifter 4000
45316 40

.... Hvorefter alle Vedkommende sig have at

rette. — Givet paa Vort Slot Christiansborg den 26.

Marts 1852.

Islandske Departements Skrivelse til Stift- s. April,

amtmanden over Island, ang. en engelsk Expe-

dition til Island for at kjobe Heste. Rhavn den

3. April 1852. — Isl. Cqpieb. 1852, Nr. 229.

Under \. i d. M. er der meddeelt den engelske

Slup Mary Balfour, drægtig 25 danske Commercelæster,
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1852. fort af Capt. William Young, Pas til i indeværende Aar

^"^^1 at gaae ballastet til Island, for sammesteds for Penge

at indlage en Ladning Heste og imod at der ved Skibets

Ankomst, forinden Indhandlingen kan tillades, erlægges

den ved Plak. 29. Decbr. 1836 § 13 paabudne Afgift

af 2 Rbd. 32J Sk. pr. Commercelæst af bele Skibets

Drægtighed.

Ved tjenstl. at meddele Hr. Stiftamtmanden Fore-

staaende til behagelig Efterretning, skulde Departementet

lige tjenstl. have Dem anmodet om, behageligen at ville

paalægge vedkommende Embedsmænd i det Dem be-

troede Amt at paasee, deels at ingen Handelsvare ind-

fores med bemeldte Skib, i hvilket Fald det strax vil

være at bortvise, ligesom og at ei heller Andet end

Heste udfores, deels at fornævnte Afgift bliver erlagt

i Overeensstemmelse med det Foranfbrte, og derfor af-

lagt Riglighed paa sædvanlig Maade. Og forventes i

sin Tid nærmere Indberetning om, hvorvidt Skibet

maatte have anlbbet nogen Havn i Sonder-Amtet, hertil

meddeelt. Slutteligen skulde man, med Hensyn til, at

det af den Mand, der har lost det ovennævnte Pas,

er indberettet, at han af Uvidenhed har undladt at lade

Passet forsyne med det kongel. Segl, tjenstl. have Hr.

Stiftamtmanden anmodet om, behageligen at ville til-

kjendegive vedkommende Embedsmand, at Skibet af den

Grund ikke vil være at afvise. — Det islandske Departe-

ments Expeditions-Contoir den 3. April 1852 *.

io. April. Indenrigsministeriets Skrivelse til Stiftamt-

manden over Island, ang. Forslag om Opsendelse

af Skyts og Ammunition til et Batteri ved

Reykjavik. Rhavn den 10. April 1852. —
Isl. Copieb. 1852, Nr. 248.

I

*J under samme Dato ere ligelydende Skrivelser afgaaede til

begge Amtmændene. Isl. Copieb. sst. Nr. 230—231.

/



Indenrm. Skriv. ang. Forsvarsvæsenet. 221

Ved al indberette, at det til Island i forrige Aar 1852.

opsendte militaire Detachement har i afvigte Sommer 10. April,

istandsat det nordfor lir. Stiftamtmandens Bolig liggende *
*

gamle Batteri, saa at samme nu er i en smuk og for-

svarlig Stand, har De i "behagelig Skrivelse af 17. Oktbr.

f- A. andraget paa, at 5 Kanoner, 12 eller 18-pundige,

samt Rapperter m. v., maatte til bemeldte Batteri blive

Qpsendte.

Efter at Ministeriet i Anledning heraf havde til-

skrevet Marineministeriet, og forespurgt, hvorvidt de

attraaede Kanoner maatte ved Sammes Forsorg kunne

blive opsendte i indeværende Foraar, meddelte be-

meldte Ministerium mig i Skrivelse af 15. Febr. d. A.,

at der af 12-pundige Kanoner, som ansaaes for at være

det sværeste Skyts, der efter den omhandlede Skandses

betydning bor anbringes, vel forefindes endeel blandt

Marinens Kanonbeholdning, som Ministeriet vilde være

meget villigt til at afgive lil ovennævnte Brug, men at

disse forældede Kanoner, efter Sbtoimesterens Erklæring,

ere aldeles upaalidelige. Næst derhos attilfdie, at Marinen

ikke seer sig istand til af den bvrige Beholdning af

4 2-pundige Kanoner eller mindre Kanoner at afsee noget

brugeligt Skyts, yttrede Marineministeriet den Formening,

at de begjærte Kanoner muligen kunde afgives af Land-

artilleriets Beholdning. Endelig blev det med Hensyn

lil den eventuelle Transport af bemeldte Skyts herfra

til Island bemærket, at Kanonerne saavel som Skarp og

Ammunition vilde kunne indtages i den Brig, der i

dette Foraar er bestemt til at afgaae til Island, men
at derimod det bvrige belemrende Tilbehbr af Rapperter

°g Laderedskab, af Mangel paa Plads, ikke vilde kunne

medtages.

Ifblge den nysommeldle Anviisning henvendte Mi-

nisteriet sig dernæst i bemeldte Anledning til Krigs-

ministeriet, som derefter i Skrivelse af 30. i f. M. har

underrettet Ministeriet om, at fem 12-pundige Kano-

ner — hvilke antages at egne sig bedst til ommeldte
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1852. Brug — vel kunne udleveres af Landmililairetatens Be~

^^^r' holdnineer, men at det vilde være nodvendiet, at dette

Antal Kanoner med tilhorende Bapperter igjen blev er-

stattet, hvorved Bekostningen vilde blive c. 3000 Rbd.,

hvorhos Ammunition til Kanonerne, beregnet med 50

skarpe Skud pr. Pjece, vilde komme til at andrage

c. 700 Bbd.

Da, som Hr. Stiftamtmanden behageligen vil erfare

af Ovenslaaende, Anskaffelsen af de omhandlede Ka-

noner saaledes vilde være forbunden med en betydelig

Udgift, hvortil intet Belob er opfort paa Finantsloven,

seer Ministeriet sig ikke for Tiden istand til at foretage

videre i bemeldte Henseende.

Hvilket herved tjenstl. meddeles Dem til behagelig

Efterretning. — Indenrigsministeriet den 10. April 1852.

13. April. Indenrigsministeriets Skrivelse til Udenrigs- i

ministeriet, ang. Undersøgelse om nogle forment-
j

lig til Flandern bortforte islandske Fiskere. Khavn

den 13. April 1852. — Isl. Copieb. 1852, Nr. 263.

Som nærmere behageligen vil erfares af hoslagte

Skrivelse med Bilag fra Amtmanden over Islands Nord-

og Ost- Amt, bar man paa nogle flandriske Fisker-

fartoier, der i afvigte Sommer have ligget paa Fiskeri

under Island, navnlig Skibene St. Michael Nr. 56 og

Eleonore Nr. 60, gjenkjendt nogle Islændere af Mand-

skabet paa en Baad fra Siglufjorden i Ofjords Syssel

inden bemeldte Amt, der i Aaret 1842 forsvandt, og

formentes med den paa samme værende Besætning af

41 Mand at være forulykket, men som, efter en af for-

nævnte Islænderes Beretning, da Baaden under en

Storm laa for Anker i Havkarleleie, blev optaget af

et flandrisk Fiskerfartfti, paa hvilket Islænderne der-

efter imod deres Villie bleve bragte til Flandern,

hvorfra de senere have gaaet paa Fiskeri under
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Island, deels som Skippere, deels som Styrmænd og 4852.

Matroser.

Idet Ministeriet maa erkjende, at denne Sag har

Krav paa Regjeringens særdeles Opmærksomhed, og al

der navnlig er grundet Anledning til al lade en retlig

Undersogelse af samme, stottet paa de i medfølgende

Beretning indeholdte Oplysninger, forelage i Flandern,

skulde jeg tjenstl. have Udenrigsministeriet anmodet

om, behageligen at ville foranledige det i saa Henseende

videre Fornodne, og tor man om Udfaldet i sin Tid

forvente nærmere Underretning behageligen meddeelt.

Indenrigsministeriet den 13. April 1852.

Islandske Departements Skrivelse til Stiftamt- 13. April,

manden over Island, ang. nærmere Regler ved

Finantslovens Udforelse for Islands Vedkommende.

Khavn den 13. April 1852. — isi Copiebog 1852,

Nr. 271.

Ved hoslagt at tilstille Hr. Stiftamtmanden 1 Exem-

plar af den under 26. i f. M. udkomne Finantslov for

Finantsaaret 1852— 53, samt Afskrift af det til bemeldte

Lov henhbrende Underbilag, forsaavidt vedkommer Is-

land, skulde man i det Hele henvise til de i Departe-

mentets Skrivelse af 15. April f. A. i lignende Anled-

ning fremsatte Bemærkninger, navnlig med Hensyn til:

at samtlige i hvert Aars Finantslov opførte Gager

og Emolumenter for Embedsmænd og Betjente ville,

uden nogen Afkortning, være at udbetale Vedkommende

med de for hver især opførte Belob, uden nogen sær-

skilt Udgiftsordre og uden Hensyn til om Gagerne i

Pinantsloven maatte være opførte med et slbrre eller

mindre Belob end tidligere; — at de islandske Em-

bedsmænds Gager for Fremtiden ville være at udbetale

maanedligen og forud ved hver Maaneds Begyndelse,

samt — at der for Fremtiden ikke ville kunne anvises

Gageudtællinger for islandsko Embedsmænd af Finants-
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1852. Hovedkassen for andre Belob end dem, som paa den

13. April. Tid Reqvisilionen skeer ere, ifoige det Foranfbrte, for-

^ faldne til Udbetaling.

lovrigt bemærkes, at det under § 19, B. a, 2 op-

førte Belob af 230 Rbd. til Understøttelse til en Mand

paa Island for Opfindelse af Redskaber til Tuers Jev-

ning, er bevilget for dermed at liqvidere Restbelobet

af den Gjæld, som Smed Gudbrand Stephensen, eller

nu hans Bo, staaer i til den kongl. Kasse, samt at det

under § 19, B. b. 3 opforte Belob af 51 Rbd., Godt-

gjorelse til Medlemmerne af den islandske Landsover-

ret, udgjor de bemeldte Embedsmænd i Tidsrummet

fra I. Novbr. 1848 til I. April 1850 i deres Gager af-

kortede iVa °/o, og som vil være at udbetale dem af

Jordebogskassen saaledes:

a) til Justitiarius 22 Rbd. 64 Sk.

b) - fbrste Assessor . . 14 16 —
c) - anden Assessor . . 4 4 — 16 —

Endvidere undlader man ikke at tilfoie, at da Mi-

nisteriet er sindet, ved Optagelse paa en Tillægsbevil-

ling til indeværende Aars Finantslov, at bevirke Præsten

paa Slad i Grindavlk Fritagelse for Erlæggelse af Jord-

afgifterne af bemeldte Gaard, vil Opkrævelsen deraf

indtil videre kunne stilles i Bero, og bemærkes derhos,

at da en lignende Begunstigelse var ham tiltænkt og-

saa for det nu forlbbne Finantsaar, blev det i saa Hen-

seende Fornbdne optaget paa en Tillægsbevilling til

sidstnævnte Finantslov; men da Sagen om bemeldte

Tillægsbevilling ikke blev tilendebragt i den nu slut-

tede Rigsdag, vil ogsaa Afgiften for f. A. fremdeles indtil

videre kunne henstaae ukrævet, i Henhold til hvad der

allerede desangaaende er meddeelt i Ministeriets Skri-

velse af \kt. Juni f. A.

Idet man derfor tjenstl. skulde have Hr. Stiftamt-

manden anmodet om, at ville tilkjendegive Vedkommende

det Fornbdne i Overeensstemmelse hermed, undlader

man ikke slutteligen at tilfoie, at Landfogden i Island
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herfra under D. D. er medtfeelt fornoden Underretning i 1852.

bemeldte Henseende, lieesom Notits derom oesaa er 7T~T
eiX° n 13. April,

algaaet til de bvrige Amtmænd i Island for eget og de

i disse Amter ansatte Embedsmænds Vedkommende. —
Det islandske Departements Expeditions- Contoir den

13. April I852 1
.

•

Indenrigsministeriets Kundgjorelse angaaende 14 - April,

mindre Vægtlodders Form. Khavn den 14. April

1852. — Denne Kundgjtfrelse, der er udfærdiget af Inden-

rigsminister P. G. Bang, er ikke anfort som publiceret paa

Island, ligesom den heller ikke er oversat paa Islandsk. —
Original-Aftryk i det Schultziske Officin, 2 Blade i 4*». Dep.

Tid. 1852, S. 356. Algreen-Ussings Samling af Love og An-

ordninger Danmark vedkommende m. v. ? 1852, S. 585.

Kundgjorelse angaaende en forandret Form for de

mindre Vægtlodder, m. v.

I Anledning af en af Kjbbenhavns Magisirat til

Indenrigsministeriet gjort Indstilling angaaende en for-

andret Form for de mindre Vægtlodder m. v., har Hs.

M. Kongen, paa Ministeriets derom allerund. nedlagte

Forestilling, under 31. f. M. allern. tilladt:

•1) al der, ved Siden af de hidtil benyttede Metal-

Vægtlodder fra 4 Fd. og nedad, tillige for Justeer-

kammeret fabrikeres og fra samme forhandles Lodder

af samme Vægt, men med Knap som Haandtag og af-

') under samme Dato ere Skrivelser af samme Indhold af-

gaaede til Amtmændene i Nord- og Oster -Amtet, samt i

Vester-Amtet. Til den sidstnævnte bemærkes, at ifblge

hans ^Indstilling i behagelig Skrivelse af 19. Oktbr. 1850

er der ved ovennævnte Finantslov bevilget en Nedsættelse

i Sysselafgiften af Isafjords Syssel af 40 Rbd., saaledes,

at Afgiften af bemeldte Syssel herefter kun vil være at

erlægge med 60 Rbd., samt at der for Administrationen af

Kongetienden i bemeldte Syssel for Fremtiden er tillagt

vedkommende Sysselmand af sammes Belbb istedetfor

'/V. Isl. Copieb. 1852, Nr. 272—273.

XV, B. 15
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1852. dreiede runde, samt — 2) at der, jevnsides med Bis-

r^y^r'mere med Lodder af Metal, haves Oplag af Bismere
14. April. '

r °

med Lodder af Jern, som er givet et passende Over-

lag af Zink.

Hvilken allerhoi. Resolution herved bringes til of-

fentlig Kundskab. — Indenrigsministeriel den 14. April

1852.

14. April. Bevilling for et Selskab i Nord- og Oster-

Amtet, til at anlægge et Bogtrykkeri paa Akur-

eyri. Rhavn den 14. April 1852. — Bevillingen

er udfærdiget ad mandatum af Indenrigsminister P. G. Bang,

og expederet gjennem det islandske Departement. Den findes

trykt med en islandsk Oversættelse i Ny Tioindi 1852, S. 74-75,

og (med en anden Oversættelse) i Norori 1853, S. 18.

Vi Frederik den Syvende &c. G. V., at Vi, efter

derom allerund. gjort Ansbgning og Begjæring fra et i

Islands Nord- og Oster-Amt oprettet Selskab til et Bog-

trykkenes Oprettelse paa Akureyri, samt de Os i den

Anledning foredragne Omstændigheder, allern. have

bevilget og tilladt, saa og herved bevilge og tillade,

at bemeldte Selskab maa paa Akureyri i Ofjords Syssel

inden nysnævnte Amt anlægge og drive et Bogtrykkeri,

til Bekvemmelighed og Brug for dem, som sig deraf

ville betjene. Til hvilken Ende Selskabet skal for-

pligtet være, et godt og forsvarligt Bogtrykkeri samme-

steds at vedligeholde, og sig derudi tilborligen rette

og forholde efter Loven og de om Bogtrykkerier ud-

gangne eller herefter udkommende Love og Anordninger.

Ligesom iovrigt det omhandlede Bogtrykkeri, som

privat Institut, er uden nogen Forbindelse med det

forrige Holums Boglrykkeri, saaledes vil samme ei heller

kunne vente at erholde noget af de Privilegier, der

vare sidstnævnte Bogtrykkeri tillagte, og skal oven-

nævnte Selskab i alle de Tilfælde, hvor der maatte

blive Sptirgsmaal om Fortolkningen af denne allerhoi.



Bevilling til Anlæg af Bogtrykkeri.

14. April.

Bevillings Ord og Mening, være Vor Indenrigsministers 1852.

Kjendelse undergivet.

Endelig har Selskabets Bestyrelse at forevise Po-

litimesteren i Ofjords Syssel denne Vor Bevilling, for-

inden det maa benytte sig af samme.

Forbydende Alle og Enhver mod det, som fore-

skrevet staaer, Hinder at gjbre. — Givet i Vor kongl.

Residentsstad Kjobenhavn den \k. April 1852*.

Indenrigsministeriets Skrivelse til Amtmanden April.

over Islands Nord- og Oster -Amt, angaaende

en ansogt Understottelse til en Kirkebygning

paa Akureyri. Khavn den 14. April 1852. —
Isl. Copieb. 1852, Nr. 280.

Med Hr. Amtmandens behagelige Skrivelse af 8.

Oktobr. f. A. har Ministeriet modtaget et alleronrierd.

Andragende, hvori nogle Indvaanere af Ofjords Han-

delssted have anholdt om, til den projecterede Kirkes

Opfdrelse paa Ofjord at erholde enten en Gratification

af 1000 Rbd. eller et rentefrit Laan af samme Storrelse.

Efter i denne Anledning at have indhentet Be-

tænkning fra Stiftamtmanden og Biskoppen i Island,

undlader jeg ikke til behagelig Efterretning og videre

Bekjendtgjorelse tjenstl. at melde, at Ministeriet ikke

seer sig istand til at bevilge det Ansbgte. — Inden-

rigsministeriet den J4. April 1852 2
.

Certeparti om Befragtning af Postskib til April.

Island for Aarene 1852 og 1853. Khavn den

14. April 1852. — Efter Original-Concept i det is-

Bevillingen er paategnet som foreviist for Sysselmanden i

Oefjords Syssel, Eggert Briem, den 19. Mai 1852.

2
) s. D. Skrivelse fra Indenrigsministeriet til Stiftsøvrigheden

i Island, hvorved dette Svar communiceres. Copieb. sst.

Nr. 281,

16*
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1852. landske Departement. — Islandsk: Uddrag i Ny Ti'oindi

14. April. 1852, S. 43.

Certeparti med Handelshuset Friedr. E. Petersen,

om Befragtningen af Skonnerten Sdloven som Poslskib

for Aaret 1852—1853.

Til Hs. Majestæts Tjeneste er, efter forud afholdt

Licitation, med Handelshuset Friedr. E. Petersen oprettet

Certeparti om Befragtningen af Skonnerten Soloven,

drægtig 54 Commercelæster, Skibsforer H. Still hofF, som

Postskib mellem Island og Danmark, med en Vinlertour

til Liverpool, for Aaret 1852—53, pao folgende Vilkaar:

1) Handelshuset Friedr. E. Petersen lader fornævnte

Skib sætte i fuldkommen forsvarlig Stand, saa al. det

er hægt og digt, stærkt og godt, forsynet med gode

Master, Rundholter, Ankere, Touge, saavel som med de

fornbdne Fartbier eller Båade med Tilbehbr, og hvad

ibvrigt af Skibets Redskaber m. m. til et saadant Skibs

fuldkomne og vedbbrlige Udredelse og Reisens For-

nbdenhed maatte udfordres og reqvireres, samt antager

en dygtig og erfaren Skibsfbrer, Styrmand og bvrige

befarne Sbfolk efter Skibets Beskaffenhed, alt saaledes,

at ingen grundet Klage derover i mindste Maade maa

kunne fores. Skulde Bortfragteren ikke herudi opfylde

sit Lbfte og Reisen desaarsag, eller formedelst anden

Forsbmmelse fra hans Side, blive lagt Hindring i Veien,

er han, efter gode Mænds Sigelse og Skjbnnende, der-

for ansvarlig, og paaligger det Bortfragteren inden 6

Dage for den Tid, der er bestemt for Skibets Afgang

fra Kjbbenhavn, at indsende til Indenrigsministeriet en

paa hans egen Bekostning erhvervet lovlig Besigtelses-

forretning om Skibets Dygtighed og Tjenlighed til de

forehavende Reiser.

2) Skibets Bestemmelse er at afgaae omtrent den

17. April, \. Juli og 1. Oklbr. herfra Staden til Reykja-

vik og tilbage fra Reykjavik til Kjbbenhavn omtrent

den 25. Mai, 15. August og den 15. Februar, samt

derhos omtrent den 15. Novbr. fra Reykjavik til Liver-

pool og derfra tilbage omtrent den 1. Januar til Reykja-
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vik.^ Paa hver af disse Reiser medtager Skibet Post- 1852.

kasserne til og fra Island; paa Reiserne fra Kjobenhavn 14. April,

til Island kan Indenrigsministeriet hver Gang disponere
^^^^

over indtil 12 Commercelæsters Drægtigbed, Postkas-

serne iberegnede, og paa Reiserne fra Island til Kjb-

benhavn, samt Reisen til og fra Liverpool, har Inden-

rigsministeriet eller Stiftamtmanden at disponere hver

Gang over 2 Commercelæster, Postkasserne inclusive.

Skibets Afgang fra Island i Februar 1853 til Kjbben-

havn kan af Stiftamtmanden, naar fornbdiges, opholdes

indtil den 1. Marts, uden nogen Godtgjbrelse for disse

Liggedage. Det Skibsrum, der ikke som ovenanfbrt

er reserveret, kan af Borlfragleren benyttes for egen

Regning, dog saaledes, at Skibet er ladet let og be-

kvemt, samt i det Mele hensigtsmæssigt efter de Aars-

Itder, Reiserne foretages paa. Indenrigsministeriet eller

Stiftamtmanden i Island er ikke berettiget til af det til

Disposition forbeholdte Skibsrum al bortfragte Noget,

hvorimod Rhoderiet tilfalder Dispositionsret over det

Skibsrum, som af det Offentlige ei maatte benyttes.

Bortfragleren er paa den anden Side forpligtet til for-

trins viis at lade det bvrige Skibsrum være til de is-

landske Indbyggeres og Kjbbmænds Disposition til Be-

fragtning efter indbyrdes Accord med samme, og ei

at opfylde Skibet med egne Varer, hvilket kun er til-

ladt, naar intet Sendingsgods findes. Forsaavidt Skibet

ikke maatte indeholde fuld Ladning paa Reisen fra Is-

land til Liverpool, bortfalder 14 Marks Afgiften for den

beviisligen ikkebestuvede Deel af Skibets Drægtighed,

hvilket vil være at godtgjbre ved en Attest fra den

danske Consul i Liverpool. Saafremt Skibet formedelst

Modvind eller anden uovervindelig Hindring ved An-

komsten til Island ikke slrax kan anlbbe Reykjavik, er

det Skibets Forer tilladt, forst at anlbbe Havnefjord,

imod at Skibsføreren paa Bortfragterens Vegne i dette

Tilfælde paa egen Bekostning uopholdeligen efter Stift-

amtmandens Ordre er pligtig at besorge Transporten
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1852. af Postkasserne til Reykjavik, og at Skibet desuden

14. April, med forste foielige Vind anlober Reykjaviks Havn.

Postskibets Forer er pligtig til paa egen Bekostning at

afhente Postkasserne og bringe dem i Land saavel her

som i Island, dog forudsat, at ingen andre Omkost-

ninger ere fornbdne, saasom Extra-Baadsleie eller lig-

nende, hvilke Omkostninger skulle godtgjbres Skibs-

fbreren efter indgiven Regning. Tiden, naar Postkas-

serne kunne afhentes, bliver betimeligen at opgive

Skibsfbreren. I Liverpool afleverer Skibsfbreren Posten

hos den danske Consul og modtager den sammesteds.

3) Ved Losning og Ladning, der bor skee paa et

bekvemt Ladested, har Skibsfbreren at fore fornbdent

Tilsyn med, at Postkasserne, saavel som de ombord tagne

eller fra Bord sættende Materialier og Varer af Mand-

skabet omgaaes med forsvarlig Forsigtighed, saa at

Intet kommer til Skade formedelst skjbdeslbs Omgang.

Skeer nogen saadan Skade, da er Skibsfbreren og in

subsidium Bortfragleren derfor ansvarlig efter gode

Mænds Skjbnnende.

,

4) De Passagerer, dog ei flere end 4, som ifblge

Indenrigsministeriets Tilladelse kunne afgaae med Skibet

paa hver af dets Reiser fra Kjbbenhavn til Reykjavik,

eller efter Stiftamtmandens Ordre paa hver af Reiserne

fra Island til Kjbbenhavn, er Skibsfbreren pligtig til,

naar de ere forsynede med behbrigt Pas, at medtage,

uden derfor at nyde anden Godlgjbrelse end en billig

Betaling for Kosten efter Regning. Forsaavidt flere Pas-

sagerer bnskes medtagne, betales 15 Rbd. i Passage

for hver af dem, og derhos Kostpenge efter Regning.

5) Skibsfbreren har at holde sig de om den is-

landske Handel gjeldende Lovbestemmelser efterrettelig,

og Skibet bliver, naar det fbrsie Gang afgaaer herfra,

forsynet med islandsk Sbpas i Overeensstemmelse med

Anordningerne, hvilket derefter gjelder for samtlige

Reiser. Endvidere har Bortfragteren at paalægge Skibs-

fbreren at benytte Lods i Lodsfarvande, uden at derfor

tilstaaes nogen særlig Godtgjbrelse af den kgl. Kasse.
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6) Skulde Bortfragteren ikke til den til Postskibets 1852.

Afgang herfra Staden bestemte Dag have Skibet rede 14. April,

til Afgang, er Indenrigsministeriet beretliget til for Bort-

fraglerens Regning at træffe Foranstaltning til Befragt-

ningen af et Postskib paa den Maade, som det efter

Omstændighederne maatte finde hensigtsmæssigst, og

er Bortfragteren desuden den kgl. Kasse ansvarlig for

al Skade og Ophold, som deraf kan flyde.

7) Fragten er betinget for samtlige Reiser til 3400

Rbd., der beregnes saaledes:

for Reisen den 17. April fra Khavn til Island 250 Rbd.

— 25. Mai fra Island til Khavn 250 —
— 1. Juli fra Khavn til Island 200 —
— 15. August fra Island til Khavn 200 —
— 1. Oktbr. fra Khavn til Island 750 —
— 15. Novbr. fra Isl. til Liverpool 500 —
— 1. Januar fra Liverpool til Isl. 500 —
— 15. Febr. fra Island til Khavn 750 —

All med 5 pCt. Caplak. Fragten vil, naar Reiserne ere

fuldendte, blive foranlediget udbetalt, efter at Skibs-

foreren har gjort Riglighed for hvad han efter Connos-

sementerne har modtaget.

8) Ved Skibets Forliis, som Gud naadeligen afvende,

forholdes efter Loven og Sbcoutume.

Saaledes udfærdiget in triplo i Indenrigsministeriet

i Kjobenhavn den 14. April 1852 ^

Som Rheder Som Skipper

(N. N.) (N. N.)

- •

') Ved Indenrigsminist. Skriv. 16. April til Stiftamtmanden

over Island tilsendes ham et Exemplar af ovenstaaende

Certeparti, med Anmodning om „at ville bringe den iaar

forbgede Postgang til almindelig Kundskab". Isl. Copieb.

1852, Nr. 291.; ligeledes meddeles Amtmændene i en

Skrivelse s. D. den bestemte Fartplan, samt at Stiftamt-

manden
<t
er bemyndiget til, naar det maatte være for-

nødent, at opholde Skibet indtil den 1. Marts". Copieb.

sst. Nr. 292—293.
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'S52. Kongelig Resolution ang. Understottelse af

Landvæsens-Elever fra Island. Christiansborg Slot

den 17. April 1852. — Isl. Depart. Forest. og Resol.

Protok. 1852, Nr. 19. — I Forestilling 5. April bemærker

Indenrigsministeren ^Bang), at to unge Mænd fra Island,

nemlig Sæmundur Eiriksson og J6n Pétursson, vare ankomne

til Kjbbenhavn i Efteraaret 1851, og havde sogt Raad og Vei-

ledning, samt pecuniair Understottelse hos Ministeriet, for at

gjbre sig bekjendte med Landvæsenet i Danmark. Efter at

Ministeriet havde henvendt sig til Landhusholdnings-Selskabet,

havde dette nu givet den Underretning, at de kunde blive

strax antagne som Landvæsenslærlinge, forelobigt paa eet Aar,

den ene paa Viumgaard hos Landvæsens-Commissair Kofoed,

den anden paa Hofmansgave hos Forpagter Hofman (Bang"),

imod en Godtgjbrelse tor Lærlingernes Ophold og Underviis-

ning efter Lære-Aarets Udlob. Den sædvanlige Betaling var

50 Rbd. om Aaret.

Endvidere havde Ministeriet modtaget fra J>6rarinn Årna-

son fra Island, der i 1
l

/a Aar havde opholdt sig i Danmark,

og siden i Juli f. A. hos Landvæsens-Commissair Krarup paa

Skibild i Ilingkjbbing Amt for at lære Landvæsenet, et An-

dragende om, at erholde Understøttelse for at sættes istand

til at forlænge sit Ophold der paa Stedet, især for at gjbre

sig bekjendt med Engvandingsvæsenet, hvortil han havde faaet

bevilget 100 Rbd. af Landhusholdnings- Selskabet, og af sin

Lærer de bedste Anbefalinger. Ministeriet antager ligeledes,

at det vilde være til stor Nytte for det islandske Jordbrug,

om Engvanding blev anvendt og udbredt sammesteds, hvor

den paa mange Steder med Lethed lader sig udfore.

De nævnte Landvæsens-Elever anbefales til at erholde

Understøttelse af det islandske Understøttelsesfond, og tillige

sbges Approbation paa en Udgift paa 12 Rbd. af samme Fond

til Landvæsenslærling Bjbra Arnason, der med offentlig Under-

støttelse siden forrige Aar havde opholdt sig paa Viumgaard,

men nu reiste tilbage til Island paa Grund af sin Faders Dbd.

Saaledes indstiller Ministeriet:

4) at det allernaadigst maa tillades, at der til

Islænderne Sæmundur Eirikssons og J6n Péturssons Op-

læreise paa Gaardene Viumgaard og Hofmansgave maa

forelbbigen for 1 Aar anvendes et Belob af 100 Kbd.,
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og at dette Belbb maa ved Læreaarets Udlob ud- 1852.

betales af Renterne af den saakaldte islandske Under- ' -*~"T^

stottelsesfond, samt at der af den nuværende Rente-

beholdning af bemeldte Fond maa strax udbetales

nysnævnte Landvæsens-Lærlinge en Understbttelse af

25 Rbd. hver, til Bestridelsen af Udgifterne ved deres

Reise til de foranfbrte Læresteder. — 2) at der

allern. maa bevilges Thorarinn Årnason i indbemeldte

Oiemed en Understbttelse af 100 Rbd., og at dette

Belbb maa afholdes af de til 11. Juni Termin næst-

- kommende faldende Renter. — 3) at den til Land-

væsens-Lærling Bjbrn Arnason fra Island af de tidt-

omtalte Renter skete Udbetaling af 12 Rbd. maa

allern. approberes".

[Kongelig Resolution]

:

Vi bifalde allernaad. disse Dine allerunderd. Ind-

stillinger. — Christiansborg Slot den 17. April 1852.

Indenrigsministeriets Skrivelse til Stiftamt- 20
- APril -

manden over Island, ang. at Repartition af de

til den islandske Lands - Forsamling medgaaede

Omkostninger stilles i Bero. Khavn den 20. April

1852. — IbI. Copieb. 1852, Nr. 302.

Ved behagelig Skrivelse af 2. i f. M. har Hr. Stift-

amtmanden underrettet Ministeriet om, at De har fundet

Dem foranlediget til at tilskrive vedkommende Amt-

mænd og Sysselmænd om, i Overeensstemmelse med

Plak. af 18. Juli 1848 om Erstatning af Althings- Om-

kostningerne, ved Repartition paa Landets Jordegods

og Losegodstiendehundreder at foranledige for inde-

værende Aar Halvdelen af Omkostningerne ved den i

Island i afvigte Aar afholdte Forsamling refunderet

Statskassen. Og har De, næst at gjore Ministeriet be-

kjendt med en i denne Anledning mellem Dem og Amt-

mand Havstein opstaaet Meningsforskjel, hvorefter han
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1852. har antaget, at fornævnte Plakat, der kun handler om
20. April. Maaden, hvorpaa Omkostningerne ved Althingets Af-

T" holdelse skulle tilvejebringes, ikke kan afgive Hjemmel

for Iværksættelsen af den omhandlede Foranstaltning,

hvortil der i alt Fald vilde fordres en speciel Lov, og

imod hvilken han derfor har reist Indsigelse, andragel

paa, at Amtmand Havstein herfra maalte blive tilkjende-

givet det Fornodne i den ommeldte Henseende, idet

De slutteligen har yltret, al De, uagtet det saaledes

Passerede, ingen Anledning har fundet til at stille den

af Dem foreskrevne Repartition i Bero, og det saa meget

mindre, som det vilde være let, hvis den af Dem yt-

trede Anskuelse ikke maatte vinde Regjeringens Bifald,

at refundere det da formeget Reparterede ved at be-

regne det som Afdrag i det, som skyldes for de tid-

ligere Althing.

I denne Anledning skal Ministeriet bemærke, at

ligesom bemeldte Forsamling, der i Henhold til allerh.

Reskr. af 23. Septbr. 1848 blev afholdt for at afgive

Betænkning over de til Ordningen af Islands forfat-

ningsmæssige Stilling i Riget sigtende Bestemmelser, og

var sammensat efter en særlig Valglov, ifolge heraf ved

sin hele Charakteer skjelner sig fra det ved Forordn,

af 8. AJarls 1843 oprettede Althing, saaledes er denne

Benævnelse ei heller i officielle Tilkendegivelser blevel

anvendt paa nysnævnte Forsamling. Bestemmelserne i

For. 8. Marts 1843 § 79 og Plak. -18. Juli 4 848, om
Refusion af Omkostningerne ved Althingets Afholdelse

kunne derhos formentligen saa meget mindre komme
til Anvendelse i det her omspurgte Tilfælde, som § 22

i Valgloven af 28. Septbr. 1849, der svarer til § 79 i

For. 8. Marts 1843, Intet indeholder om, hvorvidt eller

hvorledes de nævnte Omkostninger skulle reparteres,

og det derhos i Anmærkningerne til Finanslovforslaget

for Aaret 1850—51, hvori et Belbb af 9000 Rbd. til

nærværende Forsamlings Afholdelse var opfort, er ud-

trykkelig bemærket, at det vilde blive taget under
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nærmere Overveielse, hvorvidt de med Forsamlingens 1852.

Afholdelse forbundne Omkostninger maatte være at 20. April,

fordre refunderede af Island. Da Ministeriet saaledes

ikke kan skjbnne, at der foreligger nogen Hjemmel til

for Tiden at foranledige de omhandlede Omkostninger

refunderede, hvorimod det vilde være nbdvendigl, saa-

fremt en saadan Repartition skulde finde Sled, at derom

blev udarbeidet et Lovudkast og at samme forelagdes

Althinget, og da Finantsrainisteren, med hvem jeg des-

angaaende har brevvexlet, har yttret den samme An-

skuelse af denne Sag, skulde jeg, i Overeensstemmelse

hermed, tjenstl. have Hr. Stiftamtmanden anmodet om,

uopholdeligen at tillægge Sysselmændene Ordre til at

stille den omhandlede Repartition i Bero, og vil, saa-

fremt samme paa noget Sted maatte være blevet iværk-

sat, det saaledes Reparterede være at foranstalte til-

bagebetalt. Og har Ministeriet navnligen, i Anledning

af den forberbrte Slulningsbemærkning i Deres oven-

nævnte Skrivelse, troet at burde gjbre opmærksom paa,

al hvis der, hvad der tor forudsættes, foruden de 2000

Kbd., som i indeværende Aar ville blive reparterede

for tidligere paalbbne Althingsomkostninger, ikke staaer

Andet tilbage urefunderet af disse end det Belbb af

2000 ftbd., der i Medhold af Justitsministeriets Skrivelse

af 4 8. Juli 4 848 forst vil være at opkræve næste Aar,

skjonnes det ikke, at det, som maatte være reparteret

1 Anledning af den i f. A. afholdte Forsamling, vil

kunne afskrives paa dette endnu ikke til Opkrævning

forfaldne Belob.

Slutteligen bemærkes, at en lignende Ordre herfra

under D. D. er afgaaet til Amtmændene i Nord- og

Ost- samt Vestamterne, for disse Amters Vedkommende.

Indenrigsministeriet den 20. April 1852 K

') under samme Dato ere Skrivelser af samme Indhold af-

gaaede til Amtmændene i de andre Amter. Isl. Copieb.
sst. Nr. 303. 304.
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1852. Kirke- og Underviisnings-Jfflinisteriets Circulaire

23. April, til samtlige Biskopper, angaaende Ministerial-

bogernes Forelse. Rhavn den 23. April 1852. —
Dette Circulaire synes vel ikke at være sendt til Island, men

optages her i Henhold til Canc. Gire. 27. August 1833, hvortil i

det henviser. — Depart. Tid. 1852, S. 460—462. Algreen-

Ussings Reskriptsaml. 1852, S. 172-174. — Uddrag.

. . . skulde Ministeriet Ijenstl. anmode D. Hbiærv., om

De behageligen vilde lade samtlige Præster i det Dem

anbetroede Stift gjbre opmærksomme paa, at de, over-

eensstemmende med bemeldte Girculair- Skrivelse (27.

August 1833 Litr. b og c) i Schemaerne over confir-

merede Drenge, have i Rubriken
C(
Confirmandens Alder

efter Dag og Datum" ved enhver Confirmand at tillbie,

hvor han er fodt — og i Schemaerne over Ddde af

Mandkjonnet under Rubrikken:
(t
Stand, Haandtering og

Opholdsted" at anfbre den Dbdes Fødested og Faderens,

eller, hvis han var Slegfredsbn, Moderens Navn, —
samt om ligeledes behageligen at ville paalægge Præ-

sterne i fbrstnævnte Schema under Rubrikken:
tc
For-

ældrenes eller Husbondens, Plejeforældrenes Navn og

Bopæl", stedse at anfbre Faderens, eller, hvis Confir-

manden er en Slegfredsbn, Moderens Navn

Ministeriet for Kirke- og Underviisningsvæsenet den

23. April 4 852.

23. April. Indenrigsministeriets Skrivelse til Amtmanden

over Islands Nord- og Oster-Amt, angaaende en
f

ansogt Understottelse til Jordbrugs Drift eller

Anlæg af Monstergaard. Rhavn den 23. April

1852. — Isl. Copieb. 1852, Nr. 306.

Med Hr. Amtmandens behagelige Skrivelse af 9.

Februar d. A. har Ministeriet modtaget et Andragende,

hvori Landvæsens- Elev J6n Espolin anholder om en

pecuniair Understbtlelse til at begynde en planmæssig
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Drift af en Jord, der i Tidens Lob kunde indrettes til 1852.

Monstergaard eller en Jordbrugsskole. Og bar Fir. Amt-
^s^A^rti

manden meddeelt Ministeriet, al Supplikanten med Hen-

syn til den ansogte Understøttelses Storrelse og Ydelses-

tnaade, privatim har tilstillet Dem en skriftlig Opsats,

hvori den attraaede Understøttelse er anslaaet til enten

200 Rbd. aarlig, med Frihed til at anvende samme til

Forbedring af en privat Eiendom, hvorved han vilde

see sig island til at give et Exempel paa en rationel

Drift af en middelstor Gaard, men ikke til at danne

en Monstergaard, eller 500 Rbd. aarlig i 12 Aar til

Forbedring af en offentlig Eiendom og sammes Ind-

retning til en Monstergaard, eller 10,000 Rbd., for-

delte paa 9 Aar, (il Oprettelse af en Monstergaard og

eventuelt en Jordbrugsskole.

I Anledning heraf undlader Ministeriet ikke, til be-

hagelig Efterretning og videre Bekjendtgjorelse, tjenstl.

al meddele Hr. Amtmanden, at Ministeriet ikke seer

sig istand til at yde Supplikanten, der med betydelig

offentlig Understotlelse har opholdt sig her i flere

Aar for at lære Landvæsenet, og maa antages at

have erhvervet sig de fornbdne Kundskaber og Dyg-

tighed til selv at kunne bane sig en Vei, nogen yder-

ligere Hjælp i bemeldte Oiemed. — Indenrigsministeriet

den 23. April 1852.

Islandske Departements Skrivelse til Kam- 23. Apni.

merraad C. Magnusen., Sysselmand i Dala Syssel,

ang. Opsendelse af nogle Træplanter, lihavn den

23. April 1852. — Isl. Copieb. 1852, Nr. 316.

Ifolge Hr! Kammerraadens Begjæring i behagelig

Skrivelse af 24. Januar d. A., tilstilles Dem herved 20

Stkr. Træplanter af Piil, Ron og Elle, og V9 og n
/4 Alens

Længde i en Pakke, mærket C. M. J.

Forsaavidt De derimod i nysnævnte Skrivelse har

anholdt om, at endeel Agerdyrkningsredskaber maatte
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4852. blive opsendte til Brug for Dem selv og de af Sysselets

Beboere, der maatte onske at afbenytte samme, und-
23. April. '

J

lader man ikke tjenstl. at lilfoie, at her ikke haves

nogen Sum disponibel, hvoraf Omkostningerne ved disse

Redskabers Anskaffelse ville kunne afholdes, og man

seer sig saaledes ikke istand til at efterkomme den

ommeldte Begjæring. — Det islandske Departements

Expedilions-Contoir den 23. April 1852.

26. April. Indenrigsministeriets Skrivelse til Stiftamt-

manden over Island, ang. Vægring for at mod-

tage Valg som Borgerrepræsentant i Reykjavik.

Khavn den 26 April 1852. — Isl. Copiebog 1852,

Nr. 330.

I et til Ministeriet direkte indgivet Andragende

har Kjobmand D. Thomsen, som den 16. Januar d. A.

er bleven valgt til Borgerrepræsentant for Reykjavik

Kjobstad, fremsat adskillige Indsigelser imod Valgets

Gyldighed, idet han navnligen har paaberaabt sig, at

han ikke er det islandske Sprog, hvori Repræsenta-

tionens Forhandlingsprotokol fores, tilstrækkelig mægtig,

samt at han undertiden foretager Handelsrejser til Dan-

mark og Hertugdommerne, hvorved han i længere Tid

vil kunne forhindres fra at tage Deel i Forhandlingerne.

Med Hensyn hertil har Hr. Stiftamtmanden i be-

hagelig Skrivelse af 28. Februar d. A. bemærket, at

det er vitterligt, at Thomsen, der har opholdt sig i Is-

land i 26 Aar. og som Kjobmand dagligen omgaaes

med Landets Indbyggere, med hvilke han stadig maa

tale det islandske Sprog, ikke alene er meget vel inde

i dette, men at han endog nok maa ansees for den af

ikke indfbdte Kjobmænd, af hvilke dog flere have været

og ere Borgerrepræsentanter, som forstaaer Sproget

bedst. Derhos har De forklaret, at de mundtlige For-

handlinger i Repræsentationen i Reglen fores paa Dansk,

medens det formentlig er en Selvfolge, at Repræsen-
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tanterne stedse ville sttrge for, at Formanden eller Vice- 1852.

formanden, som efter § 4 5 i Anordning af 27. Novbr/^T^T^T
April-

1846 skal fore Protokollen, kan skrive Islandsk. Hvad

endelig den Omstændighed, at Supplikanten kunde

komme til at foretage Handelsrejser, angaaer, har Hr.

Stiftamtmanden formeent, at samme saa meget mindre

kunde komme i Betragtning, som den ogsaa, og det i

langt hbiere Grad, finder Sted med Hensyn til flere

andre Borgerrepræsentanter, forsaavidt disse ere Kjbb-

mænd, og man, naar saadanne Hensyn kunde fritage

fra den ommeldte Funktion, derved vilde miste nogle

af de bedste Kræfter, nemlig saa at sige hele Kjob-

mandsstanden.

Efter hvad der saaledes er oplyst, skjonner Mini-

steriet ikke, at der er nogen Grund til at fritage D.

Thomsen for det omhandlede Hverv, og det saa meget

mindre, som det efter det Foranforte maa slaae ham
frit for, under Forhandlingerne at benytte sig af det

danske Sprog, naar han maatte bnske dette, og vil

det saaledes have sit Forblivende ved den af Hr. Stift-

amtmanden i Sagen afgivne Resolution.

Hvilket herved tjenstl. meldes til behagelig Efter-

retning og videre Bekjendtgjbrelse. — Indenrigsmini-

steriel den 26. April 1852.

Indenrigsministeriets Skrivelse til Stiftamt- 26. April,

manden over Island, ang. Overdragelse af nogle

Reykjavik By tilhorende Jordstykker til enkelte

Mænd til Opdyrkning. Khavn den 26. April

1852. — Isl. Copieb. 1852, Nr. 331.

Af Hr. Stiftamtmandens behagelige Skrivelse af 1.

i f- M. med Bilage har Ministeriet bragt i Erfaring, at Com-

tøunalbestyrelsen i Reykjavik i afvigte Efteraar har

overdraget et Stykke af Byens uopdyrkede Jorder til

oonst. Adjunkt Gisli Magnusson, til afgiftsfri Benyttelse i 50
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1 852. Aar, og derhos deels et opdyrket, deels et uopdyrket

. April. Jordstykke til Bagermester Bernhoft paa et lignende^^^
Aaremaal, imod en aarlig Afgift af 4 Rbd., samt al By-

fogden i Reykjavik, som Formand for Communalbe-

styrelsen, efter at de paagjeldende Overdragelses-Doku-

menter under 24. Novbr. f. A. vare blevne udfærdigede

af Communalbestyrelsen, efter Omstændighederne har

indstillet de nævnte Overdragelser til Approbation.

Da nu lignende Overdragelser, efter hvad der af

Hr. Stiftamtmanden er bemærket, tidligere sædvanlig

kun ere blevne indrommede for et Tidsrum af 25 Aar,

har De ladet indhente Gommunalbeslyrelsens Erklæring

om Grunden til den i de nævnte Tilfælde skete Af-

vigelse, hvoraf fremgaaer, at der i Bestyrelsen har været

Dissents i bemeldte Henseende, idet eet Medlem har

erklæret sig imod en afgiftsfri Overdragelse paa længere

Aaremaal end 25 Aar, medens derimod Pluraliteten har

for den modsatte Mening anført, at de omhandlede

Jorder ere af en slettere Beskaffenhed end de, der

tidligere vare blevne overdragne, samt at der for Tiden

ikke var Nogen, der vilde overtage samme til Opdyrk-

ning paa et kortere Tidsrum end 50 Aar. Vel har nu

Hr. Stiftamtmanden yttret den Formening, at et saadant

Tidsrum i Almindelighed maa antages at være for langt,

hvorhos det er bemærket, at Byen Reykjavik stadig er i

Tiltagende, og at det, da der allerede nu fciles Mangel

paa Byggepladse, udentvivl inden kort Tid vil blive

nødvendigt at anvise Byggepladse paa de omhandlede

Jorder. Da Jorderne imidlertid i nærværende Tilfælde

ere af Communalbestyrelsen blevne overdragne de Paa-

gjeldende inden Sagen indkom til Amtet, og da Ved-

kommende saaledes i god Tro allerede have foretaget

betydelige Arbeider ved Jorderne, har Hr. Stiftamt-

manden fundet det haardt, om de saaledes anvendte

Bekostninger skulde være forgjæves anvendte, og der-

for henstillet, om ikke de ommeldte Jordoverdragelser

maatte approberes, imod at Vedkommende forpligtes



Indenrm. Skriv. ang. Reykjaviks Jorder. 24J

ti), mod Erstatning efter uvillige Mænds Skjdn, at lade \ 852.

udvise Plads til Bygningers Opførelse paa de dem over- j^^^-f
dragne Jordstykker, naar saadant af Communalbesty-

relsen ansees nodvendigt.

Foranlediget heraf undlader jeg ikke, ved hoslagt

at remittere de indsendte tvende Overdragelsesdoku-

menter, til behagelig Efterretning og videre Foranstalt-

ning tjenstl. at melde, at Ministeriet efter de saaledes

forklarede Omstændigheder Intet finder at erindre imod

at Sagen ordnes paa den nysnævnte Maade. — Inden-

rigsministeriet den 26. April 4852.

Indenrigsministeriets Skrivelse til Amtmanden 28. April,

over Nord- og Oster-Amtet, ang. Honorar til en

Provst for Deeltagelse i at sætte Capitelstaxten.

Khavn den 28. April 1852. — hl. Copiebog 1852,

Nr. 335.

I Anledning af Amtets Skrivelse af 20. Januar d. A.

og det dermed indsendte Andragende fra Provst Gud-

mund E. Johnsen om at tilstaaes Godtgjorelse for Om-
kostninger og Uleilighed ved at sætte Capitelstaxten for

1852—53, meddeles Dem herved til behagelig Bekjendt-

Sjorelse for Provst Johnsen, samt videre Foranstaltning,

at der efter Omstændighederne, og da Provst Johnsen

har i bemeldte Oiemed foretaget en Reise fra sin Bopæl
W Ofjords Handelssted, Intet fra Ministeriets Side haves

lrnod, at den af Dem foreslaaede Godtgjorelse af 14

**bd. udbetales ham af Amtets Repartitionsfond. —
Udenrigsministeriet den 28. April 1852.

Islandske Departements Skrivelse til Stiftamt- 5. Mai.

banden over Island, ang. Expeditioner af frem-

mede Skibe til Island for at kjfibe Heste. Khavn

^n 5. Mai 1852. — Isl. Copieb. 1852, Nr. 353.

Xr. li. 16

>
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1852. Under \. og 4. i d. M. er der meddeelt det en-

gelske Skib Janet Hay af Lerwick paa Shetland, dræg-

tigt 43 danske Commercelæster, fort af Capt. Thomas

Peterson, og Sir William Wallace af Skotland, drægtigt

35 danske Commercelæster, fort af Capt. William Mackie,

Passe til i indeværende Aar at gaae ballastede til Is-

land, for sammesteds for Penge at indtage Ladninger

af Heste, og imod at der ved Skibenes Ankomst, for-

inden Indhandlingen kan tillades, erlægges den ved

Plak. 28. Decbr. 1836 § 13 paabudne Afgift af 2 Rbd.

32 Sk. pr. Gommercelæst af Skibenes hele Drægtighed.

Ved tjenstl. at meddele Hr. Stiftamtmanden Fore-

staaende til behagelig Efterretning, skulde Departementet

lige tjenstl. have Dem anmodet om, behageligen at ville

paalægge vedkommende Embedsmænd i det Dem be-

troede Amt at paasee, deels at ingen Handelsvare ind-

fores med bemeldte Skibe, i hvilket Fald de strax ville

være at afvise, ligesom og at ei heller andet end Heste

udfores, deels at fornævnte Afgift bliver i Overens-

stemmelse med det Foranfbrte erlagt og derfor aflagt

Rigtighed paa sædvanlig Maade. Og forventes i sin

Tid nærmere Indberetning om, hvorvidt Skibene maatte

have anlobet nogen Havn i Sonder-Amtet, hertil med-

deelt. — Det islandske Departements Expeditions-Gon-

toir den 5. Mai 1852 1
.

5. Mai. Kongelig Resolution ang. Salg af en Stafholt

Kirke tilhorende Fjeldfælled. Frederiksborg Slot

den 5. Mai 1852. — Isl. Departem. Forest. og Resol.

Prot. 1852, Nr. 24. — I allerund. Forestilling 4. Mai 1852 fra

Ministeren for Kirke- og Underviisningsvæsenet (Bang) an-

føres, at Bonden Guomundur Eggertsson paa Solheimatunga

havde yttret Onske om at kjbbe en Stafholt Kirke tilhorende

Fjeldfælled, der strækker sig over en betydelig Deel afBeilår-

under samme Dato ere ligelydende Skrivelser afgaaede til

Amtmændene. Isl. Copieb. sst. Nr. 354—355.
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hei&i med tilhørende smaae Dale, for hvilken Landstrækning 4852.
han tilbød at betale 75 Rbd. 5. Mai.

Det var oplyst, at den omtalte Fjeldfælled, der var ansat

til 50 Rbd. Værdi ved den sidste Jordtaxation, havde i lang

Tid uden Tilladelse eller Vederlag været benyttet af Forskjel-

lige til Græsning for Heste og andre Kreaturer $ først nu i de

sidste Aar havde den været bortleiet for en Ubetydelighed,

der ikke svarede til Renten af den budne Kjøbesum. Lige-
ledes blev det indrømmet, at Præstekaldet ikke trænger til

denne Eiendom, da Kirken paa to andre Steder eier Servi-

tuter, der ligge mere bekvemt til Græsning for Kreaturerne

°m Sommeren. Afhændelsen var derfor tilraadet af vedkom-
mende Beneficiarius, saavel som af Provsten og Stiftsøvrig-

heden, der navnligen havde bemærket, at saadanne langt

bortliggende Servituter meget ofte give Anledning til Tvist og

Uenighed. Ligeledes havde Stiftsøvrigheden anbefalet, at

Sfelge ved offentlig Auktion, og andraget paa, at den maatte

bemyndiges til at approbere det høieste Bud, forsaavidt det

ikke maatte være under det gjorte Bud af 75 Rbd., hvilket

afisees for at være antageligt, samt at den udbragte Kjobesum
derefter til Fordeel for Kirken maatte indsættes i Jordebogs-

kassen til Forrenteise. I Overeensstemmelse hermed indstiller

Ministeriet at Salget maa skee.

[Kongelig Resolution] :

Vi tillade allern., at indbemeldte Stafholt Kirke til—

borende Fjeldfælled maa stilles til Bortsalg ved offentlig

Auktion paa nærmere Approbation af Stiftsøvrigheden

1 Island, og ville Vi lige allern. have denne bemyndiget
l, l at meddele Approbatiou paa det hoieste Bud, saa-

fremt dette ikke maatte være under 75 Rbd. — Den

udbragte Kjøbesum vil være at indsætte i Jordebogs-

kassen
til Forrentning som en fornævnte Kirke tilhørende

Ga pital. — Frederiksborg Slot den 5. Mai 1852 1
.

i Ved Skrivelse fra Ministeriet for Kirke- og Underviisnings-

V8esenet til Stiftsøvrigheden i Island, dat. 13. Mai 1852,

er den ovenstaaende Resolution meddelt til „Efterretning

°g videre fornøden Foranstaltning". Isl. Copieb. 1852,

Nr. 404.

16*
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1852. Traktat, oprettet imellem Danmark og flere

iJ^^L stater
;
an8- det danske Monarchies Integritet og

Arvefolge. London den 8. Mai 1852. — Denne

Traktat er ikke udgiven i separate Aftryk, men er trykt i det

franske (Original), danske og tydske Sprog i Departem. Tid.

1852, S. 505—515; paa Dansk i Algreen-Ussings Samling af

Love og Anordninger m. v. Danmark vedkommende, 1852,

S. 589- 592.

I den hellige og udelelige Treenigheds Navn.

I Betragtning af, at Opretholdelsen af det danske

Monarchies Integritet, som knyttet til den europæiske

Ligevægts almindelige Interesser, er i hdi Grad vigtig

for Fredens Bevaring, og i Betragtning af, at en Com-

bination, der, med Udelukkelse af Qvinderne, kaldte
* **

Mandsstammen til Arv i alle de Lande, som nu ere

forenede under Hans Majestæt Kongen af Danmarks

Scepter, vilde være det bedste Middel til at sikkre

dette Monarchies Integritet, have Hans Majestæt

Ke ise ren af Osterrig, Konge af Ungarn og Bbhmen.

Prinds-Præsidenten for den franske Republik,

Hendes Majestæt Dronningen af det forenede

Kongerige Storbritannien og Irland, Hans

Majestæt Kongen af Preussen, Hans Majestæt
Keiseren af Rusland og Hans Maj estæt Kongen
af Sverrig og Norge, ifblge Hans Danske Majestæts

Indbydelse besluttet at indgaae en Traktat i den Hen-

sigt, ved en europæisk Anerkjendelses-Akt at tilveie-

bringe en yderligere Borgen for de denne Arvefolge

vedkommende Foranstaltningers stadige Bestaaen.

Ifblge heraf have de hbie contraherende Parter

udnævnt til deres Befuldmægtigede:

Hans Majestæt Kongen af Danmark: Hr.

. Christian Bille, Storkors af Dannebrog og Dannebrogs-

mand, Storkors af den svenske Nordstjerne, Comman-

deur af 1ste Klasse af den hannoverske Guelpheorden,

Commandeur af den portugisiske Orden de la Concep-
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tion, Ridder af den græske Frelsersorden, Allerboisl- 4852.

sammes Kammerherre samt overordentlige Gesandt og 8. Mai.

befuldmægtigede Minister hos Hendes britiske Maje-

slæt; — Hans Majestæt Keise ren af Osterrig,

Konge af Ungarn og Bohmen: Hr. Ludvig Carl Friherre

v. Kiibeck, Ridder af den russiske St. Anna -Ordens

anden Klasse, Gommandeur af den græske Frelsers-

orden og af den kurhessiske gyldne Loveorden, Hans

keiserlig kongelig apostoliske Majestæts Chargé d'af-

faires ved Hendes britiske Majestæts Hof; — Prinds-

Præsidenten for den franske Republik: Hr.

Alexander Colonna Grev Walewski, Commandeur af den

nationale Æreslegions-Orden, Storkors af den neapoli-

tanske St. Januarius-Orden, Storkors af den toskanske

St. Josephs Fortjeneste- Orden, den franske Republiks

Ambassadeur hos Hendes britiske Majestæt; — Hen-

des Majestæt Dronning'en af det forenede

Kongerige Stor britannien og Irland: den meget

hæderlige Jacob Howard, Greve af Malmesbury, Vis-

count Fitzharris, Baron Malmesbury, Pair af det for-

enede Kongerige. Medlem af Hendes Majestæts meget

hæderlige Geheimeraad samt Hendes Majestæts fbrste

Statssekretair for de udenlandske Sager; — Hans Ma-

jestæt Kongen af Preussen: Hr. Christian Carl

Josias Bunsen, Commandeur af den rode Orns Orden,

Storkors af den hertugelig sachsiske ernestinske Hus-

orden, osv. osv., Hans Majestæt Kongen af Preussens

virkelige Geheimeraad, overordentlige Gesandt og be-

fuldmægtigede Minister hos Hendes britiske Majestæt; —
Hans Majestæt Keiseren af Rusland: Hr. Philip

Baron Brunnow, Ridder af St. Alexander-Newski-Ordenen

wied Diamanter, af den hvide Orn, af St. Anna-Ordenens

fors te Klasse, af St. Stanislaus-Ordenens fbrste Klasse,

af St. Wladimir- Ordenens tredie Klasse, hædret med

Medaillen for det tyrkiske Felttog, Storkors af Danne-

brog, Commandeur af den ungarske St. Stephans-Orden,

Ridder af den preussiske rode Orns Ordens anden

\ \
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1852. Klasse, af den preussiske Johanniterorden og flere andre

8. Mai. fremmede Ordener, keiserlig russisk Geheimeraad, over-

ordentlig Gesandt og befuldmægtiget Minister hos" Hen-

des britiske Majestæt; — Hans Majestæt Kongen
afSverrig og Norge: Hr. Johan Gothard Friherre.

Rehausen, Gommandeur af den hellige Olafsorden og

Ridder af Nordstjernen, Storkors af Dannebrog, Hans

Majestæts Kammerherre samt overordentlige Gesandt og

befuldmægtigede Minister hos Hendes britiske Maje-

stæt; — hvilke, efter at have meddeelt hverandre deres

respective Fuldmagter, der befandtes i god og rigtig

Form, ere komne overeens om følgende Artikler:

Art. I. Saasom Hans Majestæt Kongen af

Danmark, efter at have taget Sit Monarchies Tarv

under alvorlig Overveielse, med Hs. kgl. Hoihed Arve-

prindsens og Sine nærmeste ved den danske Kongelov

til Arvefølge kaldede Cognaters Samtykke, som og efter

Aftale med Hans Majestæt Keiseren af Rusland,

Chef for det Holsten-Gottorpske Huses ældre Linie, har

erklæret at ville ordne Arvefølgen i Sine Stater saa-

ledes, at Hans Krone, i Mangel af mandlige Descen-

denter i lige Linie fra Kong Frederik III. af Danmark,

gaaer over til Hans Høihed Prinds Christian af

Slesvig-Holsten-Sonderborg-Gliicksborg og til den af

denne Prindses Ægteskab med Hendes Hoihed
Prindsesse Louise af Slesvig -Holsten -Sønderborg-

Gliicksborg, født Prindsesse af Hessen, udsprungne Æt,

efter Førstefødselsretten og fra Mand til Mand, — saa

ere de hoie contraherende Parter, i Anerkjendelse af

de vise Hensyn, som have ledet til denne Combinations

eventuelle Antagelse, komne overeens om, som de og

forpligte sig til, ifald den forudsete Mulighed blev til

Virkelighed, at anerkjende Hans Høihed Prinds

Christian af Slesvig -Holsten- Sønderborg -Gliicksborg

og hans af hans Ægteskab med den nævnte Prindsesse

i lige Linie nedstigende mandlige Descendenters Suc-
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cesisionsret til alle de Lande, som nu ere forenede 1852.

under Hans Majestæt Kongen af Danmarks Scepter. 8. Mai.

Art. II. De hoie contraherende Parter, der an- * *

erkjende Principet for det danske Monarchies Integritet

som permanent, forpligte sig til at lage de yderligere

Opfordringer under Overveielse, som Hans Majestæt

Kongen af Danmark maatte finde for godt at lade

udgaae til dem, dersom der, hvad Gud forbyde, blev

overhængende Fare for, at Hans Htfihed Prinds Chri-

stian af Slesvig-Holsteu-Sdnderborg-Gliicksborgs mand-

lige Afkom i lige Linie af hans Ægteskab med Hds.

Hciihed Prindsesse Louise af Slesvig-Holsten-Sonderborg-

Glucksborg, fodt Prindsesse af Hessen, skulde uddoe.

Art. III. Det er udtrykkelig forstaaet, at Hans

Majestæt Kongen af Danmarks og det tydske Forbunds

gjensidige Rettigheder og Forpligtelser med Hensyn til

Hertugdommerne Holsten og Lauenborg, saaledes som

disse Rettigheder og Forpligtelser ere fastsatte ved For-

bundsakten af -1815 og den bestaaende Forbundsret, ikke

undergaae nogen Forandring ved nærværende Traktat.

Art. IV. De hbie contraherende Parter forbeholde

sig at bringe nærværende Traktat til de andre Magters

Kundskab, med Indbydelse til at tiltræde den.

Art. V. Denne Traktat skal ratificeres, og Rati-

fikationerne blive at udvexle i London i LGbet af sex

Uger, eller tidligere, hvis skee kan.

Dette til Bekræftelse have de gjensidige Befuld-

mægtigede undertegnet den og paatrykt den deres

Vaabensegl. — Givet i London den 8. Mai, Aar efter

Christi Byrd Atten Hundrede To og Halvtredsindstyve.

(undert.) '

.

(L. S.) Bille. (L. S.) Kiibeck.

(L. S.) A. Walewski.

(L. S.) Malmesbury.

(L. S.) Bunsen.

(L. S.) Brunnow.

(L. S.) Rehausen.
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1852. Indenrigsministeriets Skrivelse til Amtmanden

'JH^ °ver Vester-Amtet, ang. Pian til et Saltvirknings-

Anlæg ved Reykjanes i Isafjords Syssel. Khavn

den 8. Mai 1852. — Isl. Copieb. 1852, Nr. 378.

Efter at Ministeriet gjennem Stiftamtmanden i Is-

land havde modtaget Betænkninger fra vedkommende

Autoriteter samrnesleds, i Anledning af den af Rammer-

raad Rabell i Aaret 1850 udarbeidede Afhandling om

Afbenyttelsen af de varme Rilder i Island til Inddamp-

ning af Havvand til Salt m. v.
?
og navnlig den af Hr.

Amtmanden Stiftamtet tilstillede Beretning fra daværende

Distriktschirurg Weywadt om hans Undersdgelse af de

varme Rilfler paa Reykjanæsset, og efter at Rammer-

raad Rabell dernæst har været gjort bekjendt med de

saaledes indkomne Erklæringer, har han i en til Mini-

steriet indgivet Beretning yttret, at der efter de fore-

liggende Oplysninger kun er eet Sted, hvor der kunde

være Tale om Oprettelsen af et Saltværk, nemlig ved

de varme Rilder paa Reykjanæs i Isafjords Syssel, men

at Forholdene paa dette Sted imidlertid ere saaledes,

at der, efter hvad der nu foreligger, formentligen kun

kan gjores Regning paa en Produktion af ca. 1000 Tdr.

Salt om Aaret, med mindre man, ved at lade Boringer

anstille, kunde komme til et heldigere Resultat. Under

disse Forhold har Rammerraad Rabell formeent, at An-

lægget af et Saltværk paa det nævnte Sted ikke vilde

kunne betale sig for Regjeringen eller endog for en

privat Mand, der alene vilde drive denne Næringsvei.

Derimod har han anseet det for hensigtsmæssigt, at op-

muntre en i Nærheden af bemeldte Rilder boende Mand,

hvis en saadan med tilborlig Driftighed og Indsigt

maatte findes, til at benytte Rilderne paa den simplest

mulige Maade til Inddampning af Havvand, i hvilken

Henseende han har meddeelt en Beskrivelse af et sim-

pelt og forholdsviis billigt Apparat, som vilde kunne

benyttes i det omhandlede Oiemed.
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Vel seer nu Ministeriet sig ikke istand til, efter 1852.

Kammerraad Kabells Forslag, at skjænke et saadant ^^j*
Apparat til Afbenyttelse for en paa Stedet boende

Mand, men jeg har dog troet hoslagt at burde tilstille

Hr. Amtmanden en Gjenpart af den ovennævnte, af

Kammerraad Kabell udarbeidede Plan med lilhbrende

Tegning, da det forekommer mig at samme fortjener

at blive bekjendt blandt Beboerne i Omegnen af for-

nævnte varme Kilder, ifald muligen Nogen af disse

Mænd kunde opmuntres til at gjbre et Forsbg i den

omhandlede Retning. Idet jeg derfor skulde henstille

til Hr. Amtmanden at ville foranstalte det i denne Hen-

seende Forntidne paa den Maade, som De maatte finde

mest passende og hensigtsmæssig, imodeseer jeg i sin

i Tid Underretning om, hvad der i denne Anledning

maatte være forelaget, hvorved tillige Tegningen bedes

tilbagesendt. — Indenrigsministeriet den 8. Mai 1852.

Indenrigsministeriets Skrivelse til Amtmanden s. Mai.

I over Vester - Amtet, ang. Bygselforholdene paa

Gaarden Arnarstapi. Khavn den 8. Mai 1852.

- Isl. Copieb. 1852, Nr. 379.

Hr. Amtmanden har under 20. Decembr. f. A. til-

stillet Ministeriet en ifolge Skrivelse herfra af 11. Juni

næstforhen fra Gonferentsraad Thorsteinson med Hensvn

til Ansvaret for Bortfæslningen og Vedligeholdelsen af

de til Gaarden Arnarstapi, der beboes af Conferents-

raaden, tilhorende Græshussteder, indhentet Erklæring,

hvoraf det fremgaaer, at Conferentsraad Thorsteinson,

der hidtil intet Bygselbrev har haft for Gaarden Arnar-

stapi, er uvillig til nu at modtage et saadant for be-

meldte Gaard med tilliggende Husmandssteder, og navn-

lig til at paatage sig noget Ansvar med Hensyn til disse

Husmandssteders Bortbygsling og Vedligeholdelse, men

at han derimod har tilbudt indtil videre, ligesom hidtil,

at være ansvarlig for betimelig og rigtig Erlæggelse af
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1852. Gaardens nuværende Afgift af 4 Vætter, mod Regres

8. Mai. til Husmændene for den dem deraf paahvilende Andeel.

Og har Hr. Amtmanden i Henhold hertil, og næst at

bemærke, at det vilde blive umuligt at bortbygsle

Gaardens Hovedparcel, hvis Bygninger ere slbifede for

' mange Aar siden, uden at der saavidt vides er Nogen,

som Forpligtelse til at gjenopbygge dem paahviler, til

nogen Anden end Conferentsraaden, der selv eier de

paa samme staaende Bygninger, saalænge han forbliver

bosat der paa Stedet, samt at det med Vished kan forud-

sees, at Hovedparcellen, naar Thorsteinsons Besiddelse

ophorer, ikke vil -kunne borlbygsles uden for endnu

ringere Afgift end den, der for Tiden erlægges af

samme, indstillet: at det maa tillades Gonferentsraad

Thorsteinson, uagtet han er uvillig til at modtage et paa

sædvanlig Maade paa Gaardens Hovedparcel og under-

liggende Husmandssteder lydende Bygselbrev, frem-

deles at besidde Hovedparcellen af Gaarden Arnarstapi

paa samme Maade som hidtil; at den hidtil stedfundne og

senest ved Rentekammer-Skrivelse af 23. Septbr. 1848

bevilgede Nedsættelse i Afgiften af Jorden, UH Vætter,

fremdeles maa vedblive for Conferentsraadens Besid-

delsestid; at dennes Tilbud om, indtil videre at ville

være ansvarlig for hele denne Afgifts betimelige og

rigtige Erlæggelse, modtages; og at Administrator Thor-

lacius paalægges at tage Gaarden med dens tilliggende

Græshussteder under sit umiddelbare Tilsyn og For-

valtning, saaledes, at han selv bortfæster bemeldte

Hussteder og forer Opsyn med deres tilbørlige Vedlige-

holdelse og rigtige Aflevering ved Fæsternes Fratrædelse.

At Ministeriet, efter de forklarede Omstændigheder,

bifalder de af Hr. Amtmanden saaledes gjorte Indstil-

linger, det undlader jeg ikke herved, til behagelig Efter-

retning og videre Bekjendtgjbrelse for Conferentsraad

Thorsteinson og Administrator Thorlacius, tjenstligst at

melde. — Indenrigsministeriet den 8. Mai 1852.
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Indenrigsministeriets Skrivelse til Sysselmand

Amor Arnesen i Hunavatns Syssel, ang. Udstedelse

af Anviisninger for contante Indbetalinger. Khavn

den 8. Mai 1852. — Isl. Copieb. 1852, Nr. 383.

Ved at indsende en af Handelsfuldmægtig J. A.

Knudsen paa Holanes Handelssted den 16. Januar d. A.

udstedt Prima- Anvisning, til Last Handelshuset Hille-

brandt & Bergmann her af Staden, stor 73 Rbd. 84

Sk., har Hr. Sysselmanden i behagelig Skrivelse af 17.

Januar d. A. anholdt om, at bemeldte Anvisnings paa-

lydende Belbb, der er et Afdrag paa de den is-

landske Justitskasse af Hunavatns Syssel tilfaldende

Intrader, maatte ved Ministeriets Foranstaltning blive

modtaget i Finanshovedkassen her i Staden, og en lige

Sum derefter foranlediget udbetalt af den islandske

Jordebogskasse til fornævnte Justitskasse, idet De, som

Grund for at De har valgt denne Maade til at berigtige

de omhandlede Intrader, har anfbrt, at der i Hunavatns

Syssel hersker stor Mangel paa rede Penge, der vilde

blive endnu fbleligerø, naar Penge til Berigtigelse af

de offentlige Indtægter direkte skulde bortsendes fra

Distriktet, hvilket De derfor har anseet det rettest ved

enhver Leilighed saavidt muligt at undgaae.

Med Hensyn hertil skal Ministeriet bemærke, at det

uden Tvivl beroer paa en Illusion, naar man troer paa en

saadan Maade at kunne holde storre Penge-Capitaler paa

et vist Distrikt, idet Capitalens Stbrrelse maa rette sig

efter Ballancen mellem Distriktets Produktion og For-

bruget af alle Arter Varer, og da nu hertil kommer,

at Regjeringen aarlig maa opsende Penge til Jordebogs-

kassen og betale Assurance deraf, seer Ministeriet sig

saaledes ikke istand til at opfylde Deres Begjæring,

hvilket jeg ikke undlader, ved at tilbagesende bemeldte

Anviisning, tjenstl. at meddele Dem til behagelig Efter-

retning. — Indenrigsministeriet den 8. Mai 1852.
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1852. Kongelig Kundgj oreise til den islandske Be-

t^L tolkning. Christiansborg Slot den 12. Mai 1852.

— Publiceret 1852 i Gullbringu og Kjosar Syssel, samt i Barda-

strands og Skagafjords Syssel, 1853 i Borgarfjords, Myra og

Hnappadals samt de (ivrige af Nord- og Oster-Amtets Sysseler.

— Original -Aftryk paa Dansk og Islandsk i det Schultziske

Officin, 4 Blade i 4*°. Fbrste Side Titelblad, den danske Titel

6verst, derunder den islandske, Resten af Titelbladet Dansk.

Paa de lige Sider (2. 4. 6) den danske Text med Kongens

og Indenrigsministerens (T. G. Bangs) Underskrifter
$
paa de

modstaaende ulige Sider (3. 5. 7) den islandske Text uden

Underskrifter ; sidste Side blank. - Dep. Tid. 1852, S. 458—

459 (Dansk alene). Algreen-Ussings Samling af Love og An-

ordninger m. v. Danmark vedkommende, 1852, S. 594—596

(ligeledes kun den danske Text). — Ny Ti'oindi ved Magnus

Grfmsson 1851—52, S. 54 -56 (Dansk og Islandsk), jevnf.

l>j6o61f. IV, 334-338. Ti'oindi fra alfmgi Islendmga 1853,

Viob. B, S. 40-42 (den islandske Text alene).
•

Kongelig Kundgjorelse til den islandske Befolk-

ning.

Vi Frederik den Syvende <&c. G. V.: Os er til-

hændekommet et Andragende fra 36 af Vore islandske

Undersaatter, som have været Medlemmer af den i for-

rige Aar i Reykjavik sammenkaldte Forsamling, der

skulde have afgivet Betænkning over det den efter Vor

allerhoieste Befaling forelagte Lovudkast om Islands

fremtidige forfatningsmæssige Stilling i Vort Rige. saavel

som et Antal Andragender fra Beboere i Landets for-

skjellige Egne, i hvilke Andragender der ankes over,

at Vor Stiftamtmand for Island, som Vor Commissarius

ved bemeldte Forsamling, den 9de August f. A. hævede

denne, forinden dens Forhandlinger om bemeldte Lov-

udkast vare tilendebragte, og tillige fremsættes for-

skjellige Paastande og Onsker med Hensyn til Islands

forfatningsmæssige Stilling.

Foranledigede heraf have Vi fundet for godt her-

med at tilkjendegive, at Vi dybt beklage, at Oiemedet

med den efter Vort Reskript af 23. Septbr. 1848iværk-

\

i
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satte Sammenkaldelse af fornævnte Forsamling er blevet 1

forspildt, idet der saavel af det af Forsamlingen ned- 12

satte Udvalg, som af det aldeles overvejende Flertal af

Forsamlingens Medlemmer, der i deres ovennævnte

Adresse have tiltraadt Udvalgets Betænkning, ere gjorte

Anskuelser gjeldende om Islands Stilling til Vort Konge-

rige, som staae i aabenbar Strid med Landets Rets-

tilstand. Det er navnligen sogt gjort gjeldende, at Is-

land med Hensyn til alle Landets egne Anliggender

ikke blot har Krav paa en provindsiel Selvstændighed,

saaledes sem forudsat i det forelagte Lovudkast, men

at det er sideordnet Kongeriget, har Krav paa en Folke-

repræsentation, med den stbrst mulige Andeel i den

souveraine Magt, navnligen fuldstændig Skatte- og Ud-

giftsbevillingsret, paa en egen overste Domstol, og paa

at regjeres gjennem egne Ministre, der alle skulle være

fbdte Islændere og ansvarlige til den islandske Folke-

repræsentation, medens det paa den anden Side kun

udtales, at Island skulde have Konge og Arvefdlge

fælles med Danmark, hvorimod det ibvrigt skulde beroe

paa Overeenskomst, hvilke andre Sager der skulde være

fælles for Island og Danmark eller andre Kongerigets

Dele, men ligesom disse Paastande ere aldeles uhjem-

lede i det bestaaende Retsforhold, saaledes vilde

de kun blive til Islands Fordærv, og gaae ud paa en

Sønderlemmelse af det danske Rige, som Vi aldrig

kunne tilstede.

Under den Forvirring i Begreberne om Islands

rette og naturlige Stilling, som efter det Foranfbrte

maa antages at være blevet vidt udbredt paa dette

Vort Land, kunne Vi ikke finde det tilraadeligt for

Tiden al lade forelægge Udkast til Lov om Islands for-

fatningsmæssige Stilling i Monarchiet til Betænkning.

Derimod er det Vor landsfaderlige Villie, at det af Vor

hbisalige Fader anordnede islandske Althing paa lov-

befalet Maade skal fortsætte sin Virksomhed inden de

lovbestemte Grændser, indtil den Tid kommer, da Vi
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4852. finde det lilraadeligt at give andre Regler om Islands

12. Mai. forfatningsmæssige Stilling i Riget, hvilket ei vil skee,

forinden Althingets Betænkning, overeensstemmende med

det i Forordningen af 8. Marts 1843 § 79 givne Til-

sagn, derover er indhentet. I Henhold hertil skal der

i dette Aar foretages nye Valg til det Althing, som

anordningsmæssigen skal sammentræde i næste Aar.

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette. —
Givet paa Vort Slot Christiansborg den 12. Mai 1852.

Konungleg auglysing til Islendfnga.

Ver Fribrik hinn Sjoundi <&c. Gjorum kunnugt:

Oss hefir borizt 1 hendur avarp fra 36 l>egnum Vorum

a Islandi, er setib hafa å J)j6ofundi jbeim, er haldinn

var i Reykjavik årib sem leib og ætlao var ab segja

ålit sitt um lagafrumvarp {>ab um stbbu Islands eptir-

leibis i fyrirkomulagi rikis Vors, er lagt var fyrir fundinn

samkvæmt allramildasta bobi Voru; svo og allmargar

bænarskrår fra mftnnum ur ymsum hérbbum landsins.

i bænarskråm J)essum er kvartab yfir, ab stiptamtmabur

Vor å Islandi, sem var fulltrui Vor å fundinum, sleit

fundi {>essum 9. ågust f. å., åbur en fundarmenn hbfbu

lokib umræbum sinum um téb lagafrumvarp, og eru

jafnframt bornar upp ymsar krofur og oskir, vibvikjandi

stQhu Islands f rikinu.

Fyrir pessar sakir hefir Oss J>6tt hlyoa ab tysa J)vi

yfir, ab Oss t>ykir mjbg illa hafa tiltekizt, ab tilgångur

så, sem fundinum var stefnt saman i, samkvæmt bréfi

Voru 23. Septbr. 1848, var 6nyttur, meb Jwf ab bæbi

nefnd sti, sem kosin var å fundinum, og eins flestallir

fundarmenn, er i ofannefndu åvarpi hafa fallizt å ålitsskjal

nefndarinnar, hafa låtib I Ijési \m\lki ålit um samband

Islands vib konungsriki Vort, sem bersynilega er gagn-

stætt stbbu landsins, eins og hun er ab réttu lagi. |>ab

hefir einkum verib fa rib fram å, ab Island geti krafizt

i olium peim målefnum. er snerta \)ab eingaungu, ekki

i
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abeins ab bblast réttindi, sem sérstakur hluti rikisins, \

einsog gjort var råb fyrir i Iagafrumvarpi })vf, er lagt 12

var fyrir fundinn, heldur einnig, ab Island standi jafn-

sfbis koniingsrikinu, ab f>ab eigi rétt å ab få fulltnia{)ing,

er eigi sem mestan jrått, sem orbib getur, i binu æbsta

stjomarvaldi og einkum hafi 6takmarkab vald til ab

åkve&a skatta og litgjold, ab eiga æbsta d6m eitt ser

og ab |)vi sé stjårnab af råbgjbfum ser, er allir eigi ab

vera fslendfngar og hafa abyrgb fyrir hinu islenzka

tøébjringi; aptur åm6ti er abeins tekib fram, ab Island

skuli hafa konung og konungserfbir saman vib Dan-

mbrku, en ab obru leyti skuli [)ab vera komib undir

samkomulagi, hver bnnur målefni eigi ab vera sam-

eiginleg meb Islandi og Danmorku eba bbrum hlutum

rikisins. En [>ab er hvorltveggja, ab alls engin heiraild
f

er fyrir krbfum f)essum eptir J>vi sem staba Islands er /

nii, enda mundu J>ær å hinn béginn ekki verba Islandi

nema til éhamingju og leiba til sundningar hins danska

veldis, er Ver getum aldrei leyft.

Vegna [>ess ab slikar rangar hugmyndir um hina

réttu og eblilegu stbbu Islands virbast, eptir {msem ab

framan er sagt, vera komnar inn viba um J>etta land

Vort, hefir Oss eigi J>6tt råblegt ab svo stbddu ab leggja

fram og leita ålits um lagafrumvarp um stbbu Islands

i fyrirkomulagi rikisins; J>aråm6ti er J>ab Vor koniinglegur

vilji, ab hib islenzka alsing, er stofnab var af Vorum

håsæla fbbur, skuli a logskipaban hått halda åfram syslu

sinni, meb {)eim takmbrkum, sem J>vi eru sett ab lbgum,

frångab til så timi kemur, ab Oss J>yki råb, ab åkveba

abrar reglur um stbbu Islands i fyrirkomulagi rikisins,

Se &i ]}6 ekki verbur, fyr en leitab hefir verib ålits al-

frngis um {)ab, samkvæmt [>vf sem heitib er i tilskipun

8
- Marts 1843, 79. gr. Samkvæmt t)essu skulu i år

fram fara nyjar kosnfngar til atyingis fcess, sem ab lbgum
a ab koma saman næsta år.

Eptir J>essu eiga allir hlutabeigendur ser ab hegba.

Uefib f hbll Vorri Kristjånsborg \± Mai 1852.
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<852. Kongelig Resolution ang. Henlæggelse af to
l2

-
Mai

- Gaarde fra Thingoe Syssel til Oefjords Syssel.

Christiansborg Slot deri 12. Mai 1852. —
Isl. Depart. Forest. og Resol. Prot. 1852, Nr. 27. — I alier-

underd. Forestilling 10. Mai udvikler Indenrigsministeren (Bang)

Gangen af de Forhandlinger, som havde fundet Sted i An-

ledning af Foreningen af begge ThingfJe Sysseler til een Juris-

diktion, overeensstemmende med Althingets
J
Andragende i 1849

og kgl. Resol. 1. Mai 1851. Disse Forhandlinger gik i Sær-

deleshed ud paa Reguleringen af Thingoe Syssels Grændser paa

begge Endepunkterne. I denne Henseende havde Amtmanden

yttret sig for, at Oster-Rep skulde fremdeles forblive ved

Thingoe Syssel; men i Henseende til Grændsen ved Oefjords

Syssel mente han at Meget talte for at henlægge endog hele

Svalbardstrands Rep til Oefjords Syssel, da denne Rep laa ved

den ostlige Side af Oefjord, og Beboerne havde derfra meget

længere Vei til deres Sysselmand i Husavi'k end paa Akureyri.

Dette gjaldt dog især om Gaardene Ytri- og Syori Varogjå,

som allerede i geistlig Henseende hbrte til Oefjords Syssel, og

hvor endogsaa et Engstykke, som laa under disse Gaarde og

hvorpaa der nylig var anlagt Æderfuglevarp, var beliggende

inden Oefjords Syssel; fremdeles var det af Sysselmanden for

Oefjords Syssel oplyst, at et Stykke Vei paa Vaolaheioi, som

hidtil var blevet ryddet af Beboerne i Oefjords Syssel, gaaer

over den Gaardene Ytri- og Syori-Varogjå tilhørende Grund,

hvorfor der er opstaaet SpBrgsmaal om at lægge Veipligten

for dette Stykkes Vedkommende over paa Thingoe Syssel,

hvilket Spbrgsmaal nu kunde fjernes ved at henlægge de to

Gaarde under Oefjords Jurisdiktion. Hvad selve Beboernes

Onsker angik, da havde Repstyreren skriftlig erklæret, at de

cinskede at vedblive at høre til ThingSe Syssel, men Amt-

manden formodede at dette grundede sig paa en Misforstaaelse,

og især paa Frygt for hBiere Fattigbidrag til Aungulstaoa Rep;

ved en direkte Henvendelse fik Amtmanden ogsaa en modsat

Anskuelse udtalt. Han indstillede derfor, at bemeldte to

Gaarde definitivt henlægges til Oefjords Syssel, og Ministeriet

indstiller det samme.

[Kongelig Resolution]

:

Vi bifalde allernaad., at Gaardene Ytri- og Syori-

Varogjå, der i verdslig Henseende henhore til Thingtfe

Syssel inden Islands Nord- og Ost-Amt, men i geistlig
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Henseende til Oefjords Syssel inden samme Amt, maae,

fra 6. Juni d. A., ogsaa i verdslig Henseende henlægges

til sidstnævnte Syssel. — Christiansborg Slot den 12.

Mai 1852 1
.

Kongelig Resolution ang. Henlæggelse af to

Gaarde fra Myra til Borgarfjords Syssels Juris-

diktion. Christiansborg Slot den 12. Mai 1852.
— Isl. Depart. Forest. og Resol. Protok. 1852, Nr. 26. — I

allerunderd. Forestilling 10. Mai udvikler Indenrigsministeren

(Bang), hvorledes Forholdet havde været med Hensyn til

Sysselgrændsen mellem Borgarfjords Syssel og Myra Syssel.

Allerede 1838 havde Stiftamtmand Bardenfleth foreslaaet Hen-

læggelsen af Kalmanstunga, Husafell og Stafholtsey til Borgar-

fjords Syssel, og senere var denne Gjenstand kommen til Om-
tale, deels 1848 i Skrivelse fra Stiftamtmand Rosenbrn, deels

paa Althinget 1849, hvor det overlodes Regjeringen at tage

denne Gjenstand under nærmere Overveielse. Ifølge de tilveie-

bragte Oplysninger fandtes der nu Grund til at foretage Om-
ordning af Grændsen, da Stafholtsey laa paa Sydsiden af

Hvitå, der ellers dækkede Grændsen mellem Sysselerne, og

det samme var Tilfældet med Husafell, der laa sttndenfor

Hvftaaens Hovedkilder. Det maatte derfor ansees for uhen-

sigtsmæssigt, at Stafholtsey skulde henhøre til Hjarfcarholt

Thingsogn og Husafell til Hvitårsioa Hep. Derimod syntes

Kalmanstunga at ligge ligesaa bekvemt for Myra Syssel. Be-

boerne paa de nævnte Gaarde havde ønsket, at Forholdet ufor-

andret maatte blive som hidtil, efter Sandsynlighed fordi de
ved Forandringen frygtede for større Fattigbidragj ligeledes

bavde Amtmanden i "Vester-Amtet udtalt sig imod Forandringen,

derimod havde Biskoppen og Stiftamtmanden ubetinget udtalt

81g for den, da dette efter den naturlige Beliggenhed var langt

bekvemmere, og da det overhovedet var ønskeligt, at de verds-

bge
g geistlige Grændser saavidt muligt ere de samme, i

•

) ved Indenrigsministeriets Skrivelse til Amtmanden over

Nord- og Oster-Amtet, dat. 17. Mai 1852, er denne Re-

solution meddeelt ham til Efterretning og videre Bekjendt-

gjcJrelse. Isl. Copieb. 1852, Nr. 413.

XV. li. 17

4852.

12. Mai.

12. Mai.
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1852. hvilken Anskuelse Ministeriet ogsaa erklærer sig enigt og ind-

—-v^*.... stiller i Overeensstemmelse dermed.

^' Mai. [Kongelig Resolution] :

Vi bifalde allern., at Gaardene Stafholtsey og Husa-

fell,- der i verdslig Henseende henhore til Myra Syssel

under Islands Vest- Amt, men i geistlig Henseende ti!

Borgarfjords Syssel under Sonder -Amtet sammesteds,

maae, fra 6. Juni d. A., ogsaa i verdslig Henseende

henlægges til sidstnævnte Syssel. — Christiansborg Slot

den Mai 1852 \

17. Mai. Indenrigsministeriets Skrivelse til Amtmanden
•

over Nord- og Oster-Amtet, ang. Bestyrelsen af

Sysselmands - Embederne i begge Mula Sysseler.

Khavn den 17. Mai 1852. — Isi. Copiebog 1852,

Nr. 412.

Ved behagelig Skrivelse af 22. Decbr. f. A. har

Hr. Amtmanden meddeelt Ministeriet, at De i Medhold

af den ved allerh. Resolution af 9. Mai f A. dertil givne

Bemyndigelse har, efter Sysselmand i Nordermule Syssel

Th. Johnsens Forslag og paa hans An- og Tilsvar, con-

stitueret Administrator Bjorn Skulason til at assistere

ham ved Sysselmandsforretningerne i Sondermule Syssel,

og at De, i Forventning af hbiere Sanction, har tillagt

den Constituerede Bemyndigelse til, foruden at udfore

de Forretninger, som ikke henhore til Dommerfunc-

tionerne, ogsaa at optage præliminair Forhor i Fattig-

forsorgelsessager og i Leiermaalssager, samt autoriseret

ham til at visere og paategne Skibspapirer.

At der fra Ministeriets Side Intet herimod findes

at erindre, det meddeles Dem herved tjenstl. til be-

') ved Indenrigsministeriets Skrivelse 17. Mai er denne Re-

solution meddeelt Stiftamtet og Amtmanden over Vester-

Amtet til Efterretning og videre Bekjendtgjtirelse. Isl.

Depart. Brevb. 1852, Nr. 414-415.
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bagelig Efterretning. — Indenrigsministeriet den M. 1852.

Mai 4852.
17. Mai.

Circulaire fra Ministeriet for Kirke- og Under- 18. Mai.

viisningsvæsenet til Rektorerne ved de lærde

Skoler, ang. Regler ved Adjunkters Ansættelse

ved Skolerne, m. v. Khavn den 18. Mai 1852. —
Dette Circulaire er sendt til Island ved det islandske Departe-

ments Skrivelse til den islandske Stiftsøvrighed 11. Juni 1852,

hvortil henvises.

Indenrigsministeriets Skrivelse til Stiftamt- 21. Mai.

manden over Island, angaaende Islands politiske

Forhold m. v. Khavn den 21. Mai 1852. —
IbI. Copieb. 1852, Nr. 416. Uddrag paa Dansk og Islandsk i

Tioindi 1852, S. 56.

Ved tjenstl. al fremsende et Antal Exemplarer af

en under -12. id. M. udfærdiget allerh. Kundgjorelse

til Islands Befolkning i Anledning af den til Hs. M.

Kongen fra 36 Medlemmer af den i f. A. afholdte For-
I

samling i Reykjavik, efter dennes Oplosning, indgivne

Adresse, samt de fra forskjellige Egne i Island ind-

komne Andragender angaaende Landets politiske For-

hold — af hvilken Kundgjorelse et Antal Exemplarer

ligeledes er tilstillet Amtmændene over Vester- og Nord-

Amtet til videre Bekjendtgjbrelse i de dem betroede

Amter — skulde jeg, med Hensyn til at det i aller-

boistbemeldte Kundgjorelse er bestemt, at Althinget

> skal sammentræde næste Aar og Valgene dertil fore-

tages i indeværende Aar, tjenstl. have Hr. Stiftamt-

manden anmodet om og bemyndiget til, i Overens-

stemmelse med For. 8. Marts 4 843, at ville foranstalte

l det videre Fornbdne til Valgenes Afholdelse til den i

j
bemeldte Forordnings § 24 fastsatte Tid. Da Ils. M.

i Kongen endvidere ved allerh. Resolution af 12. dennes

har befalet, at den i nysnævnte Forordnings § 37 om-

17*
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1852. . handlede Tilladelse til at modtage Valg til Althinget ikke

21. Mai. bor meddeles nogen af de Embedsmænd, der have

underskrevet den forommeldte, hermed i Gjenpart fbl-

gende, Adresse af JO. August f. A., saa vilde Hr. Stift-

amtmanden iagttage det Fornodne i Overeensstommelse

hermed, samt bringe denne allerh. Bestemmelse til al-

mindelig Kundskab der paa Landet forinden Valgene

foretages, for at unyttige Valg derved kunde forhindres.

Endelig maa jeg have Hr. Stiftamtmanden anmodet om,

uopholdeligen efter Valgenes Foretagelse, at meddele

Ministeriet Underretning angaaende sammes Udfald og

Forslag til Udnævnelsen af 6 kongeligvalgte Medlemmer

og 2 Suppleanter, saa at Ministeriet derpaa kan fore-

lægge Hs. M. Kongen den fornodne Forestilling om deres

Udnævnelse.

Idet Hr. Stiftamtmanden iovrigt i den foranfbrte

allerh. Kundgjdrelse vil finde antydet den Fremgangs-

maade, som Regjeringen har anseet det rigtigt at folge

med Hensyn til Ordningen af de omhandlede Anlig-

gender, skulde jeg nu nærmere omhandle det i For-

bindelse med denne Sag staaende Spbrgsmaal, nemlig

om Bibeholdelsen af det militaire Detachement i

Reykjavik.

Hs. M. Kongen og hans Regjering har ei andet end

maattet finde det meget paafaldende, at man ikke med
det i dette Foraar ankomne Postskib bar fra Hr. Stift-

amtmanden modtaget nogensomhelst Oplysning om den

nuværende Tilstand og Stemning i Island, hvoraf Be-

svarelsen af Sporgsmaalet om Detachementets Bibe-

holdelse eller Nedsendelse væsentligen maa afhænge.

Men ligesom der imidlertid, efter hvad man ad privat

Vei har bragt i Erfaring, neppe er nogen Grund til at

antage, at der for Tiden i Island hersker en saadan

Stemning, som skulde gjbre Henlæggelsen af en stadig

Garnison derhen nbdvendig, saaledes frembyder sig

navnlig den Bemærkning, at en Styrke af 25 Mand vilde

være aldeles utilstrækkelig til at modstaae Befolkningen,
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hvis den, eller endog blot en mindre Deel af samme, 1852.

vilde reise sig med physisk Magt imod de derværende 21. Mai.

Autoriteter. Saaledes kan Detachementet kun være be-
m *

regnet paa at vedligeholde Ko og Orden i Byen Reykja-

vik. Men dette Oiemed staaer neppe i Forhold til den

Bekostning, som dermed er forbunden. Efter en dette

Ministerium fra Krigsministeriet tilsendt Opgjdrelse er

navnlig for Tidsrummel fra 1. Juni f. A. til 29. Febr.

d. A., altsaa kun for 9 Maaneder, af Islands Jorde-

bogskasse anviste 2400 Rbd., der væsentlig maa antages

at være anvendte til Lbnninger for bemeldte Detache-

ment, hvorhos der af Krigsministeriet er foranstaltet

udbetalt her i Byen for Leverance m. v. til nysnævnte

Detachement et Belbb af circa 4400 Rbd., hvilket nu

af Krigsministeriet fordres refunderet. Om nu end

nogen Besparelse vilde kunne opnaaes, naar Detache-

mentet blev fast Garnison, saa vilde den dog ei blive

betydelig, thi Hovedudgiften hidrorer fra, at de danske

Soldater maa skaffes den tilvante danske Kost, hvilken

ei kan tilveiebringes paa Island uden en uforholds-

mæssig Udgift. Derimod vilde det være langt mindre

bekosteligt, om Politiet i Reykjavik, forsaavidt saadant

maatte findes fornodent, blev forbget med nogle Politi-

betjente foruden de tvende, som nu haves, og vilde

et saadant Antal, under en duelig Politimester, for-

mentlig være tilstrækkeligt til at forebygge Uordener af

den Art, hvorom her kan være Tale. Den betydelige

Omkostning af ca. 8000 Rbd. aarligen ved at holde et

militairt Detachement af 25 Mand i Reykjavik er saa

meget misligere, som der frembyde sig adskillige Be-

tænkeligheder ved at dække denne Udgift ved Ligning

paa Island, hvis hele Landbefolkning har forholdt sig

aldeles rolig og ikke ved den mindste Exces har givet

Anledning til at der skulde opstilles en militair Styrke

imod den, ligesom det er udenfor de almindelige Regler,

at en Landsdeel særligen skal udrede Bekostningerne

paa en militair Garnisons Henlæggelse i samme, naar

i
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1852. ei Uordener eller Excesser have fremkaldt en saadan

21* Mai. Foranstaltning.

Imidlertid har Ministeriet dog, da al Oplysning om

den nuværende Tilstand paa Island, som forberbrt,

mangler fra Hr. Stiftamtmanden, ikke dristet sig til i

den om Sagen nedlagte allerunderdanigste Forestilling

at tilraade Hs. Majestæt strax umiddelbart at befale

Detachementets Nedsendelse, hvorimod det har allern.

behaget Hs. M. under 12. i d. M. efter Ministeriets Fore-

stilling at paalægge samme, at sbge nærmere Oplys-

ninger fra Hr. Stiftamtmanden, om ikke tidtnævnte

Detachement nu kan nedsendes, samt at træffe den

fornbdne Foranstaltning til at dette skeer snarest mu-

ligt, hvis der ikke af vedkommende lokale Autoriteter

maatte findes overveiende Betænkelighed derved, i

hvilket Fald Sagen paany skal forelægges Hs. Majestæt

til allerh. Afgjbrelse.

I Henhold hertil maa jeg tjenstl. have Hr. Stiftamt-

manden anmodet om, uopholde.ligen at ville indhente

Erklæring fra den nu constituerede Politimester i Reykja-

vik, og ligeledes fra den nylig ansatte Politimester

Finsen, forsaavidt han til den Tid maatte være ankom-

men og have overtaget Embedets Bestyrelse, om de

ikke antage, at det tidtnævnte Detachement nu vil være

at nedsende hertil, samt om og hvorvidt det executive

Politi i Reykjavik under denne Forudsætning maatte

behbve nogen, og da hvor stor, Forstærkning, hvilke

Udgifter derved ville foranlediges, og hvorledes samme

kunne være at afholde. Dersom da vedkommende Po-

litimester eller Polilimestere maatte formene," at Deta-

chementet kan nedsendes, og Hr. Stiftamtmanden ikke

maatte antage at have afgjbrende Grunde derimod,

vilde De foranstalte Nedsendelsen med Krigsskibet St.

Croix, som nu gaaer op til Island, hvorom Marinemini-

steriet vil tillægge Chefen for nysnævnte Skib fornoden

Ordre.

Skulde Hr. Stiftamtmanden imidlertid finde af-

*



Indænrm. Skriv. ang. dk politiske Forhold. 263

Bjorende Betænkelighed ved Militairets Nedsendelse, 1852.

vil De uopholdeligen have at indsende de af vedkom- ' J^T
21. Mai

mende Politimestere afgivne Erklæringer herom, saavel

som Deres egen fuldstændigen motiverede Betænkning,

for at Sagen derefter kan blive Hs. Majestæt allerund.

foredragen og allerh. Resolution inden Efteraaret er-

hvervet for, hvilken Beslutning der i den ommeldte

Henseende skal tages. Og forventer Ministeriet derhos

i ethvert Fald fra Hr. Stiftamtmanden at modtage en

fuldstændig Opgjbrelse over hvad der til bemeldte De-

tachement maatte være udbetalt af Islands Jordebogs-

kasse deels til 34. Marts d. A., deels efter den Tid og

indtil Afgivelsen af Deres Betænkning.

Sluttelig skulde jeg, ifolge Hs. M. Kongens under

12. dennes afgivne allerhbi. Befaling, have Hr. Stift-

amtmanden paalagt, til Ministeriet at indgive Beretning

om Grunden til, at Kegjeringen ikke fra Dem har mod-

taget nogen Indberetning om Stemningen og Forholdene

paa Island siden den 16. Decbr. f. A. — Indenrigs-

ministeriet den 21. Mai 1852 \

Indenrigsministeriets Skrivelse til Amtmanden 24. Mai.

over Vester-Amtet, angaaende Opbygning af en

Ode-Hjaleie. Khavn den 24. Mai 1852. —
Isl. Copieb. 1852, Nr, 435.

Ved at meddele Underretning om, at forhenværende

Leilænding paa den halve Jord Grof inden Bardastrands

Syssel, Thordur Thorsteinsson, i Aaret 1845 havde op-

bygget en til denne Gaard horende og inden dens

Enemærker beliggende Ode-Hjaleie, kaldet Thorisstaoir,

°g senere tilflyttet og bosat sig paa samme, har Hr.

') under s. D. ere Skrivelser afgaaede til Amtmændene i

Island, især angaaende Althingsvaigene, og en Meddelelse

angaaende det militaire Detachement til Marineministeriet.

Isl. Copieb. sst. Nr. 418. 419 og 417.
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1852. Amtmanden i behagelig Skrivelse af 22. Decbr. f. A.

henstillet til Ministeriets Afgjorelse, om og hvorvidt den

Paagjeldende bor nyde den i For. 15. April 1776 Ny-

byggere tilstaaede Frihed for offentlige Afgifter, om de

med den af Hjaleiens Landstrækning ifblge Vedkom-

mendes Begjæring og Amtets derpaa grundede Ordre

foretagne Udskiftning forbundne Omkostninger bor,

overeensstemmende med Forordningens § 8, udredes

af den kgl. Kasse, samt om, hvorvidt Omkostningerne

ved deslige Udviisningsforretninger bor beregnes efter

Sportelreglementet for Island af 10. Septbr. 1830, eller

efter For. af 15. April 1776 § 8.

Foranlediget heraf, og ved hoslagt at remittere den

medfulgte Omkostningsberegning, undlader jeg ikke, til

behagelig Efterretning og Bekjendtgjbrelse for Vedkom-

mende, tjenstligst at melde, at da Ministeriet med Hr.

Amtmanden maa være enigt i, at den af ovennævnte

Thordur Thorsteinson i sin Tid foretagne Opbygning af

Hjaleien Thorisstaoir, efter de oplyste Omstændigheder,

ikke kan henregnes til saadanne Nybygger- Foretagen-

der, hvorpaa For. 4 5. April 1776 er anvendelig, kan

den Paagjeldende ikke tilkomme den ved samme For.

Nybyggere tilsagte Afgiftsfrihed, ligesaalidet som de med

Udskiftningsforretningen forbundne Omkostninger kunne

erstattes af det Offentlige; og ville iovrigt disse Om-

kostninger, da Udskiftningen ikke befindes at være

bleven foretagen overeensstemmende med For. 15. April

4776, i ethvert Fald ikke kunne beregnes efter be-

meldte Forordnings § 8. — Indenrigsministeriet den

24. Mai 1852.

24. Mai. Circnlaire fra Justitsministeriet til samtlige

Amtmænd, angaaende Indsendelse af fuldstændige

Doms -Afskrifter ved Aflevering af Straffanger.

Khavn den 24. Mai 1852. — Dette Circulaire op-

tages her i Henhold til de i denne Samling optagne Cancelli-
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Circulairer 30. Septbr. 1820 og 21. Mai 1834. — Departem. 1852.

Tid. 1852, S. 449. Algreen-Ussings Reskriptsamling 1852, •

S. 224-225. 24
'
Mai '

Justitsministeriet har bragt i Erfaring, at vedkom-

mende Retsbetjente ikke altid iagttage Bestemmelserne

i det kgl. danske Gancellies Circulaire af 30. Septbr.

4820 (indskjærpet ved Circulaire af 4. August 1821,

19. Oktbr. 1824, 27. Septbr. 4 828 og 25. August 1838),

idet de med de Forbrydere, der afleveres til Straffe-

Anstalterne, istedetfor en Afskrift af Dommen, under-

tiden blot indsende en saadan af Domsconclusionen,

ligesom de heller ikke altid fuldstændigen og i den

ved Girculairet af 34. Mai 1834 paabudne schematiske

Form meddele de ovrige Oplysninger, der ifolge først-

nævnte Circulaire skulle medfolge ved Straffangers Af-

levering til de respective Straffe-Anstalter.

Hf. (Tit.) anmodes derfor tjenstl. om, at ville ind-

skjærpe vedkommende Retsbetjente, at de i paakom-

mende Tilfælde noie iagttage Bestemmelserne i de

ovennævnte Circulairer af 30. Septbr. 1820 og 31. Mai

1834, saaledes, at der navnlig indsendes en saa fuld-

stændig Afskrift af den endelige Dom, at den tillige

indeholder Præmisserne, eller, forsaavidt Dommen er

afsagt ved Hbiesteret, da tillige en Afskrift af vedkom-

mende underordnede Rets Dom med Præmisser, og at

ligeledes de idvrigt befalede Oplysninger fuldstændigen

meddeles i den foreskrevne schematiske Form — Ju-

stitsministeriet den 24. Mai 1852.

Indenrigsministeriets Skrivelse til Stiftamt- 26. Mai.

maWen over Island, angaaende Forpligtelsen

tø at underholde et Fattiglem, og til at besfirge

sammes Flytning. Khavn den 26. Mai 1852. —
Isl. Copieb. 1852. Nr. 438.

Repstyreren i Hraungerdis Rep inden Arnes Syssel,

Arni Magnusson, har i et til Justitsministeriet stilet An-
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185$. dragende af 29. Novbr. f. A. forespurgt, om bemeldte

26. Mai. Reps Faltigvæsen maa ansees pligtigt til at erstatte de

" med Fruentimmeret Thorun Thorsteinsdalters ved Syg-

dom foranledigede Ophold og Underhold hos Præsien

Thord Arnason paa Klausturhélum i Grimsnes Rep inden

samme Syssel forbundne Omkostninger, og i,bekræftende

Fald, fra hvilket Tidspunkt denne Erstatningspligt skulde

indtræde, samt om han, som Repslyrer i Forsorgelses-

distriktet, var pligtig til at besørge hendes Transport

dertil fra Opholdsstedet, ligesom og Hr. Stiftamtmanden

' har, ved at fremsende samtlige til Sagen henhorende

Bilage, i behagelig Skrivelse af 2. Marts d. A. indstillet

Sagen til Justitsministeriets Afgjorelse.

Foranlediget heraf undlader undertegnede Mini

sterium, hvorunder denne Sag ressorterer, ikke tjenstl.

al anmode Hr. Stiftamtmanden om, behageligen at ville

lilkjendegive Vedkommende til Efterretning og Iagt-

tagelse, at da Præsten Thord Arnason i en under Sagen

fremkommen Skrivelse af 1. Septbr. f. A. har erklæret,

at ville lade sig noie med den af hendes Slægtninge

modtagne Understøttelse indtil 9. Oktbr. 1847, kan der

ikke være Tale om at erstatte de efter den Tid paa-

dragne Underholdningsomkoslninger, men denne Pligt

paaligger utvivlsomt Hraungerdis Reps Fattigvæsen, efter-

som det paa den ene Side er godtgjort, at den Paa-

gjeldende ved sit tidligere Ophold, forinden hendes

Sygdom, der har vundet Forsbrgelsesret, ligesom det

paa den anden Side er oplyst, at hverken hendes For-

ældre have været istand til, eller hendes Slægtninge at

formaae til, at bestride hine Omkostninger, der vel fra

forst af ifølge Fattigreglementet for Island af 8. Januar

1834 § 9 vilde have været at ordne af Fattigforstan-

derne i Opholds-Distriktet Grimsnes Rep, men nu ansees

rigtigst at overlade til vedkommende Sysselmand, efter

indhentede Oplysninger fra disse i Mangel af mindelig

Overeenskomst, nærmere at bestemme.

Forsaavidt derimod sporges om, hvem det paa-
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ligger at foranstalte Vedkommendes Flytning fra Opholds- 1852.

stedet til Forsorgelses-Distriktet, da bliver det Sporgs- ^TTT^
maal nærmere at afgjdre i Overeensstemmelse med

Reglementets § 8, der gaaer ud fra den Forudsæt-

ning, at Flytningen stedse skal begynde i Opholdscom-

munen, hvoraf da folger, at Flytningen, naar samme
efter indhentede nærmere Oplysninger om Vedkommen-

des Helbredstilstand maatte ansees iværksættelig, ikke

kan paalægges besorget af Repstyreren i Forsorgelses-

distriktet, ligesom de ved samme foranledigede Om-
kostninger maae vær'e dette Fattigdistrikt uvedkommende.

— Indenrigsministeriet den 26. Mai 1852.

Indenrigsministeriets Skrivelse til Amtmanden 26. Mai.

over Vester-Amtet, ang. hvorvidt en vis Opbygget

Ode-Hjaieie skal ansees som Nybygd. Ivhavn

den 26. Mai 1852. — isl. Copieb. 1852, Nr. 439.

Ved at indsende en ifølge Vest-Amtets Foranstalt-
• • •

Qing optagen Udviisningsforretning over Ode-Mjaleien

Krumsh6Jar, henhorende under Jorden OlvaJdsstabir

inden Myra Syssel, tilligemed Regning over de med

Forretningen forbundne Omkostninger, har Hr. Amt-

manden i behagelig Skrivelse af 22. Decbr. f. A. hen-

stillet til Ministeriets Afgjorelse, om den kongl. Kasse,

i Anledning af den derom reiste, i Udviisningsforret-

ningen berorle Tvist, kunde gjore Fordring paa Ejen-

domsret til ovennævnte Hjaleie, samt om, hvorvidt Ny-

byggeren sammesteds, J6n Bjornsson. kunde tilkomme

Afgiftsfrihed ifølge For. 15. April 1776, og endelig, om
dfc ved den omhandlede Udviisningsforretning foran-

ledigede Omkostninger bor udredes af den kgl. Kasse,

e lier om de bor afholdes af de Vedkommende selv.

Foranlediget heraf undlader Ministeriet ikke, til be-

hagelig Efterretning og Bekjendtgjbrelse for Vedkom-

mende, tjenstl. at melde, at ligesom der efter de op-

lyste Omstændigheder ikke findes tilstrækkelig Grund
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1852. til paa det Offentliges Vegne at fremkomme med nogen

"^T^rrT" Fordring med Hensyn til den omhandlede Ujaleie, saa-

ledes kan den Paagjeldende, da Optagelsen afHjaleien

ikke kan henregnes til saadanne Nybygger-Foretagender,

hvorpaa For. 15. April 4 776 er anvendelig, heller ikke

tilkomme den Frihed for offentlige Afgifter, Forordningen

tilsiger Nybyggere, hvoraf da tillige folger, at de ved

Udviisningsforretningen foranledigede Omkostninger efter

hoslagt tilbagefolgende Regning maa ansees foratvære

det Offentlige uvedkommende. — Indenrigsministeriet

den 26. Mai 1852.

26. Mai. Indenrigsministeriets Skrivelse til Amtmanden

over INord- og Oster -Amtet, ang. Ordningen af

Nybygger - Forhold paa M65rudalsheiåi. Khavn

den 26. Mai 1852. — isi. Copieb. 1852, Nr. u\.

Efter at have modtaget Hr. Amtmandens Erklæring

i behagelig Skrivelse af 7. Febr. d. A. over et af Bbn-

derne J6n Solvason og Pétur Guomundsson af Norder

mule Syssel til Hs. M. Kongen i sin Tid direkte indgivet

allerund. Andragende, om at forundes Nybyggerrettig-

heder overeensstemmende med For. 45. April 1776,

undlader Ministeriet ikke tjenstl. at anmode Dem om,

behageligen at ville tilkjendegive Vedkommende, at for-

inden de efterkomme Forordningens Bud med Hensyn

til Optagelsen af Nybyggersteder, kan dem ikke til-

komme de dertil knyttede Rettigheder; men hvorvidt

derimod disse Rettigheder, efter at den lovbefalede

foreløbige Fremgangsmaade er bleven iagttaget, i hvilken

Henseende de Paagjeldende forventes meddeelt den

fornbdne Veiledning, kunne tilkomme dem, vil finde

sin Afgjbrelse ved en af Hr. Amtmanden i Henhold til

bemeldte Forordning derefter foranstaltet Skjbns- og

Udviisningsforretning, hvorhos det maa overlades til

Amtets nærmere Overveieise, om det ikke vilde være

hensigtsmæssigt, at Forholdet med Hensyn til de bvrige
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Nybyggere paa Mbdrudalsheden med det samme kunde 1852.

blive endeligen ordnet. — Indenrigsministeriet den 26.

Mai 1852.
26. Mai

Indenrigsministeriets Skrivelse til Amtmanden «6. Mai.

°ver Nord- og Oster-Amtet, ang. Forpligtelsen til

at forsorge et Fattiglem. Khavn den 26. Mai

1852. — Isl. Copieb. 1852, Nr. 442.

Ved at fremsende et Andragende fra Sysselmanden

i Thingoe Syssel, Schulesen, angaaende en Tvistighed,

der er opstaaet imellem tvende Fattigcommuner, nemlig

Aungulstaoa Rep inden Oefjords Syssel og Hals Hep

mgen Thingbe Syssel, betræffende det sindssvage Fattig-

lem Mathias Johnsens Forsbrgelsessled, har Hr. Amt-

manden i behagelig Skrivelse af 7. Febr. d. A. indstillet

^gen til Ministeriets Afgjorelse.

Foranlediget heraf undlader Ministeriet ikke, til be-

hagelig Efterretning og Bekjendtgjorelse for Vedkommende,

yensti. at tilbaeemelde, at da Vedkommendes Sinds-

^Istand ikke kan gjore nogen Forandring i de almindelige

Bestemmelser i Reglementets 6. og 7. §, ifolge hvilke han,

efter at have fyldt sit 16de Aar, er forsorgelsesberettiget

i Fodecommunen, maa Sagen have sit Forblivende ved

den af Hr. Amtmanden i Overeensstemmelse hermed

vinder 2. Juni f. A. afgivne Resolution. — Indenrigsmi-

nisteriet den 26. Mai 1852.

Islandske Departements Skrivelse til Amt- 26. Mai

banden over Nord- og Oster-Amtet, angaaende

Nedsendelse af en dovstnm Pige til Dovstumme-

Institutet. Khavn den 26. Mai 1852. - Isl; Co-

piebog 1852, Nr. 443.

Efter at Departementet i Anledning af Hr. Amt-

mandens behagelige Skrivelse af 7. Febr. d. A. havde
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1852. henvendt sig til Cultusministeriet med Forespørgsel om,

*TX7y hvorvidt den i bemeldte Skrivelse ommeldte dbvstumme
5. Mai.

Pige, IngebjGrg Thorsteinsdatter af Hvamms Sogn i Skaga-

fjords Syssel, maatte kunne optages paa det kgl. Dbv-

stummeinstitut i Kjobenhavn, har bemeldte Ministerium,

efter indhentet Erklæring fra Directionen for Dbvstumme-

Institutet, nu tilbagemeldt, at der Intet er til Hinder for

den ovennævnte Piges Optagelse i Dovstumme-Instilutet.

Ved tjenstl. at meddele Hr. Amtmanden dette til

behagelig Efterretning, skulde man lige tjenstl. have

Dem anmodet om, behageligen at ville foranstalte be-

meldte Dbvstumme nedsendt til Institutet, forsynet med

en fuldstændig Klædning foruden den hun ved Ind-

sendelsen er ifbrt, samt 6 Stkr. Linned. 3 Par Strbmper

og \ Par Sko, saa og med Dbbe- og Vaccinations-

Attester, samt Oplysning, om hun har været dbv-

stum fra Fbdselen, og om hendes Forældre eller Paa-

rbrende ere dbvstumme, ligesom det ogsaa bliver at

paasee, at den Paagjeldende ikke ved Indsendelsen er

befængt med Fnat. Endeligen maatte Underretning med-

deles om, af hvem Betalingen, 30 Rbd. qvartaliler,

bliver at udrede, i hvilken Henseende til Efterretning

og videre Foranstaltning i fornbdent Fald bemærkes,

at saafreml den Paagjeldendes Forældre eller Paa-

rorende skulde være ude af Stand til at bære de til

hendes Eqvipering og Reise samt Ophold paa Institutet

medgaaende Omkostninger, ville disse være at udrede

paa den i Canc. Skriv, af 9. Oktbr. 1832 og Skrivelse

fra Ministeriet for Kirke- og Underviisningsvæsenet af

42. Mai 4849 bestemte Maade. — Det islandske De

partements Expeditions-Contoir den 26. Mai 4 852.

*7. Mai. Kongelig Resolution ang. Reglementering af

Uniformer for Landsoverrettens Medlemmer, m. Fl.

Khavn den 27. Mai 1852. — Bevirket igjennem

Justitsministeriet, hvorfra den er meddeelt til det islandske De-
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partement ved Skrivelse 2. Juni; fra Departementet er den 1852.
igjen communiceret Stiftamtmanden i Island ved Skrivelse 9. —
Juni 1852, hvortil henvises. Resolutionen er anfert i Algreen- 27

'
Mai '

Ussings Reskriptsamling 1852, S. 230. — Islandsk: Udtog
i Ny Ti'&indi 1852, S. 66.

Islandske Departements Skrivelse til Stiftamt- 9. Juni.

anden over Island, ang. Tilveiebringelse af mere

fuldstændige Indberetninger om Vaccinationen.

Khavn den 9. Juni 1852. — isl. Copiebog 1852,

Nr. 475.

Da de gjennem Stiftamtet hertil indkomne aarlige

Beretninger om Vaccinationens Fremme i Island ikke

indeholde fuldstændig Oplysning om, hvorvidt vedkom-

mende Læger have efterkommet de dem i Henseende

tø Vaccinationen paaliggende Pligter, hvilket navnligen

Bjelder om Distriktslægen i Vester-Amtets sondre Distrikt,

undlader Departementet ikke tjenstl. at anmode Hr.

Stiftamtmanden -om, behageligen at ville drage Omsorg
for, at Antallet af de inden hvert Ghirurgikat, og navn-

lig inden hvert af Vester-Amtets tvende Distrikter, aar-

ligen Vaccinerede for Eftertiden opgives i de af Land-

physikus indsendende Beretninger. — Det islandske De-

partements Expeditions-Contoir den 9. Juni 4 852.

Islandske Departements Skrivelse til Stift- 9. Juni.

amtmanden over Island, ang. Forandring i Uni-

formerne for Landsoverrettens Medlemmer. Khavn

den 9. Juni 1852. — isl. Copieb. 1852, Nr. 479.

Fra Justitsministeriet har undertegnede Departe-

ment modtaget Underretning om, at Hs. M. Kongen ved

allerh. Resolution af 27. f. M. allern. har befalet:

1) at den ved de allerh. Resolutioner af 25. Febr.

4803, 19. Juli 4 805 og 19. Juni 1845 for Medlemmer
af Hoiesteret, Landsoverretterne i Kongeriget Danmark

%
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1852. og Island, samt paa de danske Oer i Vestindien, Kjb-

'
'
^— benhavns Criminal- og Politiret og for Justitiarius i So-

retten reglementerede rode Uniformskjole ombyttes med

en kort morkeblaa Frakke med to Rader forgyldte Knap-

per, sort Floiels Krave og Opslage med samme Bro-

deri som hidtil, samt at de hidtil til Galla reglementerede

hvide Beenklæder ombyttes med morkeblaae, med

derpaa anbragte Guldgalioner. — 2) at der for Sekre-

tairerne for Hciiesteret anordnes en kort morkeblaa

Frakke med to Bader forgyldte Knapper, Opslage og

Krave af samme Klæde som Frakken, og med samme

Broderi som hidtil, samt morkeblaae Beenklæder. —

3) at det tillades alle Vedkommende indtil den 1ste

Marts næste Aar i den daglige Tjeneste at benytte de

tidligere anordnede Uniformer.

Hvilket herved tjenstl. meddeles Hr. Stiftamtmanden

til behagelig Efterretning og videre Bekjendtgjbrelse for

Landsoverrelten paa Island. — Det islandske Departe-

ments Expeditions-Contoir den 9. Juni 1852.

• ii. Juni. Islandske Departements Skrivelse til Stiftamt-

manden over Island, ang. Indforelse af den nye

Pharmacopoea Danica. Khavn den 1 1. Juni 1852.

— Isl. Copieb. 1852, Nr. 484.

I Forbindelse med Departementets Skrivelse af

26. Juli f. A. tilstilles Hr. Stiftamtmanden tjenstl. hos-

lagte 5 Exemplarer af Bekjendtgjorelse angaaende Ind-

forelse af en ny Pharmacopoea Danica, dateret 25. Juli

1850, til behagelig Uddeling blandt Lægerne i Sonder-

Amtet. — Det islandske Departements Expeditions-

Contoir den 11. Juni 1852 1
.

') under samme Dato ere lignende Skrivelser fra Departe-

mentet afgaaede til begge Amtmændene i Island. Copieb.

sst. Nr. 485-486.

\
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Islandske Departements Skrivelse til Stiftamt- *852.

manden over Island, ang. Expedition af et engelsk TTju^T
Skib til Island for at kjobe Heste. Khavn den

11. Juni 1852. — Isl. Copieb. 1852, Nr. 487.

Ved tjenstl. at meddele Hr. Stiftamtmanden til be-

hagelig Efterretning, at der under D. D. er meddeelt

den engelske Slup Mary Balfour, drægtig 25 danske

Commercelæster, fort af Capt. William Young, Pas til

1 mdeværende Aar at gaae ballastet til Island, for samme-
steds for Penge al indtage en Ladning Heste, og imod

a * der ved Skibets Ankomst, forinden Indhandlingen kan

Ullades, erlægges den ved Plak. 28. Decbr. 1836 § 4 3

paabudne Afgift af 14 Mk. pr. Commercelæst af hele

Skibels Drægtighed, skulde Departementet lige tjenstl.

^ave Dem anmodet om, behageligen at ville paalægge
vedkommende Embedsmænd i det Dem betroede Amt
a t paasee, deels at ingen Handelsvare indfores med
bemeldte Skib, i hvilket Fald det strax vil være at

bortvise, ligesom og, at ei Andet end Heste udfores,

deels at fornævnte Afgift bliver erlagt i Overeensstem-

tøelse med det Foranforte og derfor aflagt Riglighed

Paa sædvanlig Maade. Og forventes i sin Tid nær-

mere Indberetning om, hvorvidt Skibet maatte have

anlobet nogen Havn i Sonder-Amtet, hertil meddeelt. —
Det islandske Departements Expeditions-Gonloir den

M* Juni 4 852 1
.

Islandske Departements Skrivelse til Stifts- m.JubL

°Vrigheden i Island, ang. Oversendelse af Circu-

laire om Regler for Adjunkters Ansættelse ved

Skolerne. Khavn den 11. Juni 1852. - isl. Co-

Pieh. 1852, Nr. 490. — Circulairet fra Kirke- og Underviis-

under samme Dato ere omtrent ligelydende Skrivelser af-

gaaede til begge Amtmændene. Copieb. sst. Nr. 488. 489.

»5 B. > 18
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4 852. ningsministeren (Bang) til samtlige Rektorer findes i særskilt

11. Juni. Aftryk 2 Blade i 4*°., samt i Depart. Tid. 1852, S. 432—433;
—— Algreen-Ussings Reskriptsamling 1852, S. 220- 221. - Is-

landsk: Ny T&indi 1852, S. 66-67.

Vedlagte tre Exemplarer af Kirke- og Underviisnings-

Ministeriets Circulairskrivelse af 48. f. M. til samtlige

Skolers Rektorer, angaaende de Regler, der ere ved-

tagne til at folges ved Adjunkt- Ansættelser ved de

lærde Skoler, undlader Departementet ikke herved

tjenstl. at tilstille Ephoratet for Reykjavik lærde Skole,

til behagelig Underretning og Communication for Sjkolens

Rektor Bjarne Johnsen. — Det islandske Departements

Expeditions-Contoir den \\. Juni 4852.

[Bilag].

Circulaike. Under den nuværende Fremgangsmaade

ved Adjunkternes Ansættelse ved de lærde Skoler,

hvorefter disse Lærere forelbbigen constitueres i de

paagjeldende Embeder og forst efter et Aars Forlob

erholde kongelig Udnævnelse, naar de dertil af ved-

kommende Rektor anbefales, har det hidtil ikke været

iagttaget, at de paa saadan Maade constituerede Lærere

netop lige efter et Aars Forlob, efter at de i saadan

Egenskab ere blevne antagne, have erholdt fast An-

sættelse; Tidspunktet herfor har tildeels været afhæn-

gigt af vedkommende Rektorers Indstilling, og vel ere

de fleste Adjunkter blevne allern. beskikkede omtrent

et Aar efter deres Antagelse til Lærere, men dog have

ikke Faa, væsentligst som en Fblge af, at Indstilling

Ira Rektorerne om deres Udnævnelse er udebleven

over denne Tid, maattet vente længere.

Ligesom det i og for sig er onskeligt, at Forholdet

i den omhandlede Henseende bliver lige for alle Ad-

junkterne, saaledes er det nu, efter at Berettigelsen til

Pension ifblge Pensionsloven af 5. Januar 1854 er knyttet

til den kongl. Ansættelse, og Tjenestetiden, regnet fra
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den fbrste kgl. Ansættelse, er et af Momenterne, hvoraf 1852.

Pensionens Størrelse afhænger, af Vigtighed, at de om- 11. Juni.

meldte Lærere stilles under lige Vilkaar og at der ikke

forholdes dem kgl. Ansættelse længere, end Hensigten

tøed at lade dem en vis Tid staae paa Prove som con-

stituerede gjor nbdvendigt.

Ministeriet har derfor vedtaget og skal herved bringe

l, l almindelig Kundskab følgende nærmere Regler for

Ordningen af dette Forhold:

4. Ligesom hidtil bliver, naar en Adjunktpost ved

de lærde Skoler bliver ledig, den Candidat blandt de

Anstigende om Embedet, hvem Fortrinet gives til dette,

forelobigen at constituere til Lærer ved den paagjel-

dende Skole og kan forst indstilles til kgl. Ansættelse

s°tti Adjunkt efter et Aars Forlob, naar han dertil er-

hverver sig vedkommende Rektors Anbefaling.

2. Philologiske Gandidater, der have underkastet

Sl8 den ved Anordningen af 2. Febr. 1849 befalede

historisk -philologiske Embedsexamen, kunne, selv om
de i et Aar have fungeret som constituerede Lærere,

ikke indstilles til kongelig Udnævnelse, forend de have

underkastet sig den ved samme Anordnings § 13 fore-

skrevne praktiske Prove, men kunne paa den anden

Side, hvis de have fuldendt denne praktiske Deel af

Examen med bedste Gharakteer, allerund. foreslaaes

W fast Beskikkelse efter et halvt Aars Forlob.

3. Adjunkternes Anciennitet med Hensyn til deres

Plads i den normerede Gagerække regnes ligesom

hidtil fra den Dato, de ere constituerede til Lærere i

det lærde Skolevæsens Tjeneste.

4. Enhver Rektor har inden et Aar, og for de

fornævnte philologiske Candidaters Vedkommende inden

e t halvt Aar, efter at en Lærer er constitueret i en

Adjunktpost ved den af ham forestaaede Skole, til Mi-

nisteriet at afgive Erklæring om, hvorvidt en saadan

Lærer egner sig til fast Ansættelse, og, forsaavidt Rek-

tor ikke efter denne Frist troer dertil at kunne anbe-

18*
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fale den paagjeldende Lærer, uden at han dog finder

tilstrækkelig Anledning til da at andrage paa hans

Fjernelse fra Skolen, vil han ved Udlobet af næste

Halvaar have at indkomme med ny Beretning og Forslag.

Overeensstemmende hermed anmodes Hr. Rektoren

tjenstligen om at iagttage det Fornodne. — Ministeriet

for Kirke- og Underviisningsvæsenet, Kjobenhavn den

18. Mai 1852.

14. Juni. Islandske Departements Skrivelse til Inden-

rigsministeriets Sekretariat, ang. Aflevering af

Capitaler, tilhorende det islandske Understøttelses-

fond. Khavn den 14. Juni 1852. — Isl, Copiebog

1852, Nr. 491.
'

Ifolge Indenrigsministerens Resolution afgives her-

ved tjenstligst til Opbevaring af Indenrigsministeriets

Sportelcasserer efternævnte Effekter, tilhorende den

ved allerh. Resolution af 25. Juli -i 844 oprettede Under-

støttelsesfond for Island, hvilke Effekter hidtil ere blevne

opbevarede af Fuldmægtigen i undertegnede Departe-

ments Expeditionscontoir, nemlig

:

13 Stkr. kgl. Obligationer, Nr. 1170— 1184 å -1000 Rbd.

og Nr. 1182 stor 1765 Rbd. 83 Sk., tilsammen til

Belbb . 13.765 Rbd. 83 Sk.

Deposilo-Kasse-Obligation Nr. 4 3048,

stor 500 — » —
samt en Kassebeholdning af . . . 19 — 70 —
for hvilke Effekter lige tjenstl. udbedes Tilstaaelse be-

hageligen meddeelt, og undlader man ikke sluttelige*1

at tilfoie, at Ministeren har resolveret, at nævnte Obli-

gationer ville være at ombytte med Inscriptionsbe-

viser. — Det islandske Departements Expeditions-Con-

toir den U. Juni 4852.

14. Juni. Islandske Departements Skrivelse til Univer-

sitetets Qvæstor, ang. Aflevering af de den Erich-
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senske Collekt tilhorende Capitaler. Khavn den *852.

14 Juni 1852. — Isl. Copieb. 1852, Nr. 492.

Ifblge Bestemmelse af Ministeren for Kirke- og

Unclerviisningsvæsenet afgives herved tjenstl. til Op-

bevaring i Universitetsqvæsturen efternævnte Effekter,

tilhorende det Erichsenske Legal til Fordeel for Geist-

ligheden i forrige Holurn Stift og den for Skolevæsenet

paa Færderne ved allerh. Resolution af 7. Januar 4 829

oprettede Fond, hvilke Effekter siden i 1850 ere blevne

opbevarede af Fuldmægtigen i undertegnede Departe-

ments Expeditionsconloir, nemlig:

a) tilhorende det Erichsenske Legat:

^scriptionsbeviis, fol. 689 4362 Rbd. 32Va Sk.

Kongelig Obligation, Nr. 1224 . . . 100 —
Prise-Obligation, Nr. 1 18 400 —
do. do. Nr. 3784 100 — ' » —
^onsignabeltBankfondsbeviis, Nr.4402 46 — » —

do. do. Nr.7808 200 — » —
samt en Kassebeholdning af 524 — 44 V« —
hvoraf 250 Rbd. Creditbeviser af 2den Serie.

b) tilhorende Fonden for Skolevæsenet paa Fær-

øerne:

Jnscriptionsbeviis, fol. 29 4000 Rbd.

Kongelig Obligation, Nr. 2248 1150 —
Næst at bemærke, at der ifoMge Cancellie-Resolution

a f 15. April 4841 udbetales aarligen af det Erichsenske

Legat 150 Rbd. til trængende Præster i Holum Stift,

e lter Reqvisition af Biskoppen i Island, som hæver Be-

'°bet af Islands Jordebogskasse, og at Renterne af den

faBrøeske Skolefond indbetales aarlig i den færoeske

Handelskasse, for igjen, efter Reqvisition af Amtmanden

Paa Færoerne, at udbetales til det derværende Skole-

væsen, skulde man tjenstl. udbede sig paa Duplicatet

heraf Tilstaaelse for ovennævnte Effekters Modtagelse

behageligen meddeelt, idet man ikke undlader slutte-

hg<'n at tilfoie, at. Departementet for Statsgjælden her-

fra under D. D. er tilskrevet om for Fremtiden at for-
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4852. anledige Renterne af de tvende forannævnte Inscrip-

PT*^ tionsbeviser, respective tilhorende det Erichsenske Legat
1. Juni. ' r

og Færoe Skolevæsens Fond, anviste Qvæsturen til Ud-

betaling af Finantshovedkassen. — Det islandske De-

partements Expeditions-Contoir den \ 4. Juni 4852.

16. Juni. Islandske Departements Skrivelse til Syssel-

manden i Stranda Syssel, ang. fflaaleredskaber

og Jnsteerstempel til Sysselet. Khavn den 16.

Juni 1852. — Isl. Copieb. 1852, Nr. 494.

Paa dertil, ifølge Deres Begjæring i Skrivelse af

9. Januar 1850, af Amtmand Melsted given Anledning,

tilstilles Dem herved følgende justerede Maal- og Vægt-

redskaber, nemlig:

1 Kornskjeppemaal,

\ 8 Pots Kutting med Skaft>

4 do. do. uden do.

1 4 Pots do. med do.

\ do. do. uden do.,

samt endelig 3 Stkr. Brændejern med Justeerstempel,

hvilke Redskaber forblive som Inventarium ved Stranda

Sysselmands- Embede. — Det islandske Departements

Expeditions-Contoir den 16. Juni J852 1
.

16. Juni. Islandske Departements Skrivelse til Syssel-

manden i Borgarfjords Syssel, ang. Opsendelse

af Maal- og Vægt-Redskaber til Sysselet. Khavn

den 16. Juni 1852. — Isl. Copieb. 1852, Nr. 495.

Ifolge en under 22. Febr. f. A. af den daværende

Sysselmand i Borgarfjords Syssel indgiven Begjæring

tilstilles Dem herved følgende justerede Maal- og Vægt-

Redskaber, nemlig:

') i Departementets Skrivelse af s. D. til Amtmanden over

Ve8ter-Amtet underrettes han om den ovenanførte Sen-

delse. Copieb. sst. Nr. 496.
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* Kornskjeppemaal,

1 8 Pots Kutting med Skaft, -

1 do. do. uden do.,

1 4 Pots do. med do.,

1 do. do. uden do.,

i Jernalen,

1 Heel-Pots Tinmaal uden Laag,

4 Halv-Pots do. do.,

i Hee)-Pægel Maal do.,

\ Halv-Pægel do. do.,

% Sats Metallodder i Kasser,

samt endelig 3 Stkr. Brændejern med Justeerstempel;

hvilke Redskaber forblive som Inventarium ved Borgar-

fjords Sysselmands-Embede. — Det islandske Departe-

ments Expeditions-Contoir den 16. Juni 4852 1
.

Kirke- og Undervisningsministeriets Skrivelse 23. juni.

til Stiftsøvrigheden i Island., ang. nogle Forslag

til Reformer ved Latinskolen i Reykjavik. Khavn

den 23. Juni 1852. — isi. Copieb. 1852, Nr. 513.

Efter at have modtaget den af Hr. Stiftamtmanden

og D. Hbiærv. i behagelig Skrivelse af 17. i f. M. afgivne

Erklæring over det dermed tilbagesendte Andragende,

hvori Rektor ved Reykjavik lærde Skole, Bjarne Johnsen,

har fremsat adskillige Forslag til Afhjælpning af flere

ved Indretningen af bemeldte Skole stedfindende Mangler

og Savn, undlader Ministeriet ikke til behagelig Efter-

retning og Bekjendtgjorelse for Vedkommende herved

tjenstl. at tilbagemelde, at ligesom det maa ansees ret-

test, at Antagelsen af en Portner og Pedel ved den

ommeldte Skole, saaledes som Tilfældet er ved de

*) i Departementets Skrivelse af samme Dato til Stiftamt-

mand Trampe som Amtmand i SBnder-Amtet meddeles

ham Underretning om den ovenanførte Sendelse til Syssel-

manden. Copieb. sst. Nr. 497.

1852.

16. Juni.
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1852. andre lærde Skoler, for Fremtiden overlades Rektor, og

23. Juni. at denne Foranstaltning nu strax træder i Kraft, under

Forudsætning af at Intet er til Hinder derfor i den Maade,

hvorpaa den nuværende Portner er antaget, hvorom

ingen Oplysning haves, hverken i Rektors Andragende

eller i Ephoralets derover afgivne Erklæring: saaledes

vil Ministeriet Intet have imod, at de ubetydelige Udgifter,

som Forandringen med Hensyn til Skolebygningen og de

ovrige i Rektors Skrivelse ommeldte Bygningsarbeider

antages at ville medføre, udredes af det for indeværende

Aar til Bygningsudgifter normerede Beldb.

Ligeledes har Ministeriet, overeensstemmende med

fornævnte Andragende og Ephoratets Indstilling, tilladt

og foranstaltet, at et Fortepiano bliver indkjobt og med

nærværende Postskibsleilighed opsendt til Reykjavik til

Afbenyttelse ved Sangunderviisningen ved de lærde

Anstalter sammesteds og ved Underviisningen i Orgel-

spil, samt at de hermed forbundne Udgifter, til Beldb

260 Rbd., maae afholdes af den paa dette Aars Finants-

lov til Anskaffelsen af Inventarier opførte Sum, og for-

venter Ministeriet ibvrigt behageligen draget Omsorg

for, at Instrumentet bliver behdrigen conserveret, samt

anvendt til de nævnte Oiemeders Fremme.

Endvidere skulde Ministeriet, i Anledning af Rek-

tors Forslag om Opførelse af et Gymnastikhus ved

,
Skolen, ikke undlade at bemærke, at selv om Indførel-

sen af Gymnastikunderviisning ved Skolen ikke for Tiden

kan realiseres, navnligen af den Grund, at der, ifald det

militaire Detachement i Aar forlader Reykjavik, ikke

haves nogen Gymnastiklærer, vil det dog formentlig

være aldeles nddvendigt, at et Huus opføres, hvori Di-

sciplene kunne tumle sig i Fritimerne og udføre de

samme Legemsdvelser som tidligere, og jeg maa derfor

lige tjenstl. have Hr. Stiftamtmanden og Deres Hoiærv.

anmodet om, behageligen at ville det snareste muligt

foranledige affattet og hertil indsendt et detailleret

Overslag over de Omkostninger, som antages at ville

medgaae til Opførelsen af et saadanl Huus.
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Slutteligen tilfbies, at Resolution paa de bvrige i 1852.

Rektors Andragende omhandlede Poster kan ventes ^T^T^p 23. Juni.

meddeelt, naar jeg fra Underviisnings-Inspecteur Pro-

fessor Madvig har modtaget den i saa Henseende be-

gjærte Erklæring. — Ministeriet for Kirke- og Under-

viisningsvæsenet den 23. Juni 1852 *.

ri*'- , -L-* t^l . *A * * ' ffi ~ . _ • 4 *
_ £ ~ A ' ' "-

. 2 »-»"' » , . .

Islandske Departements Skrivelse til Amt- 23. Juni.

manden over Nord- og Oster -Amtet, angaaende

Foræring af nogle Agerdyrknings - Redskaber til

Mænd i Skagafjords Syssel. Khavn den 23. Juni

1852. — Isl. Copieb. 1852, Nr. 518.

Efter at de med Hr. Amtmandens behagelige Skri-

velser af 22. Decbr. f. A. og 9. Febr. d. A. indkomne

Andragender fra Student Are Arason af Flugumyre og

Repstyrer Thorbergur Jonsson af Dukur herfra vare blevne

det kongl. Landhusholdnings-Selskab tilstillede, har be-

meldte Selskab under 15. i d. M. tilbagemeldt, at Samme
har besluttet at skjænke den Førstnævnte en dansk

Harve, en skotsk Harve og en Tromle, og den Sidst-

nævnte en Jernplov, en svensk Harve og et Sæt Seletoi

til to Heste.

Hvilket man ikke har villet undlade tjenstligst at

meddele Hr. Amtmanden med Tillbiende, at de Paa-

gjeldende herom ere blevne underrettede af bemeldte

Landhusholdnings- Selskab. — Det islandske Departe-

ments Expeditions-Gontoir den 23. Juni 1852.

Indenrigsministeriets Skrivelse til Stiftamt- 25. Juni,

manden over Island, ang. Modtagelse af islandske

Fiskeladninger ved spanske Toldsteder. Khavn

den 25. Juni 1852. — bl. Copieb. 1852, Nr. 523.

') s. D. er fra Ministeriet afgaaet en Skrivelse til Underviis-

• nings-Inspecteuren, og dennes Betænkning forlangt over

Post 2—5 i Rektors Andragende. Copieb. sst. Nr. 512.
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4852. Departementet for Handels- og Consulatsager under

^"PT^T Udenrigsministeriet har ved Skrivelse af 23. d. M. med-
25. Juni. °

deelt, at der ifcilge derom indkommet Andragende fra

den i Barcellona ansatte danske Consul Ortenbachs

Handelshuus, og i Betragtning af, at der i Island ikke

ere ansatte spanske Consuler eller Viceconsuler, er af

den spanske Regjering tagen den Bestemmelse, at Fiske-

ladninger fra Island maae modtages ved de spanske

Toldsteder, blot mod Foreviisning af Afladerens Nota,

som dog maa være verificeret af Localovrigheden paa

Afgangsstedet, og mod Captainens Erklæring om, at de

ikke have anlbbet nogen Havn paa Veien.

Hvilket jeg ikke har villet undlade herved tjenstl.

at meddele Hr. Stiftamtmanden til behagelig Efterret-

ning og videre Bekjendtgjorelse for Vedkommende. —
Indenrigsministeriet den 25. Juni 4852 1

.

29. Juni. Islandske Departements Skrivelse til Stiftamt-

manden over Island, ang. Subscription paa Lov-

samling for Island. Khavn den 29. Juni 1852.

— Isl. Copieb. 1852, Nr. 529.

Ved hoslagt at fremsende et Antal Exemplarer af

en Subscriptionsindbydelse paa en Lovsamling for Is-

land, der med kgl. Understottelse agtes udgivet, skulde

man tjenstl. anmode Hr. Stiftamtmanden om, behage-

ligen at ville fordele disse Exemplarer blandt Syssel-

mændene i det Dem betroede Amt paa den Maade,

som De anseer hensigtsmæssigt til det omhandlede

Foretagendes Fremme. Det islandske Départements

Expedilions-Contoir den 29, Juni 1852-.

') s. D. Ministeriets Skrivelse til begge de andre Amtmænd,

indeholdende Underretning af samme Indhold. Copiebog

sst. Nr. 524. 525.

*) 8. D. ere ligelydende Skrivelser fra Departementet af-

gaaede til begge de andre Amtmænd, og til Biskoppen i
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IslandskeDepartements Expeditionscontoirs Skri- i 852.

velsetil sammes Revisionscontoir, ang. Jordskylds

Nedsættelse paa Jorden Blondubakki. Rhavn den -

8. Juli 1852. — Isl. Copieb. 1852, Nr. 545.

I Anledning af modtagen Anmeldelse fra Departe-

mentets Revisionscontoir, dateret 22. f. M., betræffende

manglende Oplysning om Nedsættelse i Dyrheden af

Jorden Blbndubakki med Hjaleien Bakkakot i Engiblids

Rep inden Hunavatns Syssel, ifolge 8de Antegnelsespost

til Regnskabet for Islands Jordebogskasse for Aaret fra

1. August 1848 til 31. Juli 1849, undlader man ikke

ved Bilagets Tilbagesendelse til behagelig Efterretning

tjenstl. at meddele, at ligesom det forhenværende Rente-

kammer under 31. Mai 1834, i Anledning af et derom

ved Amtmanden i Nord- og Ost-Amtet indsendt An-

dragende, har resolveret, at naar det for ham blev be-

hbrigen godtgjort, at den omhandlede Jord i Aaret 4774

havde lidt det Tab, der skulde have foranlediget en i

Aaret 1791 foretagen Nedsættelsesforretning i Jordens

Dyrhed fra 40 Hdr. til 10 Hdr., saa vilde der for Kam-

merets Vedkommende ingen Anledning være til at in-

sistere paa, at Dyrheden igjen blev forhbiet efter Jorde-

bogen af 1760, saaledes har bemeldte Amtmand ved

Skrivelse af 4 3. April 1835 til Collegiet indberettet, ai

han i Medfor af sammes fornævnte Skrivelse, efter at

have modtaget de i saa Henseende fornbdne Oplys-

ninger, har tilkjendegivet Vedkommende, at den oven-

°mmeldte Jord herefter kunde beholde samme Dyrhed

som hidindtil, efter den ovenberbrte i Aaret 1791 over

samme afholdte Syns- og Skyldsætningsforretning. —
Det islandske Departements. Expeditions- Contoir den

8. Juli 1852.

Henseende til Fordeling mellem Landets Geistlighed. Isl.

Copieb. sst. Nr. 530—532.
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1852. Indenrigsministeriets Skrivelse til Udenrigs-

16. juli. ministeriet, ang. Forslag om Telegraph-Anlæg fra

England til Nordamerika over Island. Khavn

den 16. Juli 1852. — Isl. Copieb. 1852, Nr. 551.

I Anledning af en til det kgl. Gesandtskab i Lon-

don af to Ingenieurer, Brodrene Harrison, indgiven

Forespørgsel, om et Compagni for Oprettelsen af en

elektro- telegraphisk Forbindelse mellem England og

Nord -Amerika, udlobende fra det nordlige Skotland

over Orkneøerne, Shetland, Færoerne, Island, Syd-

grønland til Labrador, og med Qvebek i Neder-Canada

som Endepunkt, vilde erholde den kongel. Regjerings

Tilladelse til at berøre de nævnte danske Besiddelser,"

har Udenrigsministeriet i behagelig Skrivelse af 4*2. f.

M. forlangt undertegnede Ministeriums Yttringer om,

hvorvidt der fra den kgl. Regjerings Side maatte være

Noget at erindre imod, at et saadant Foretagende for-

søgtes udført.

Foranlediget heraf undlader Ministeriet ikke, ved

Tilbagesendelsen af det vedfulgte Bilag, tjenstl. at melde,

at der ikke skjønnes fra den danske Regjerings Side

at kunne være Noget at erindre imod, at de ommeldte

Foretagender søges udførte, men at man iøvrigt imøde-

seer nærmere Underretning om, hvorledes den om-

handlede Telegraphlinie agtes anlagt, i hvilken Hen-

seende jeg ikke skulde undlade tjenstl. at henlede

Opmærksomheden paa det Onskelige i, at Linien kunde

ledes fra Berefjord paa Island, der er det Sted, der

ligger i kortest Afstand fra Færøerne, over Landet til

det Sted, der maatte blive valgt som Udgangspunkt

for Traadens Anlæggelse til Grønland. — Indenrigs-

ministeriet den 16. Juli 1852.

16. Juli.
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Jordegods og deres Realisation. Khavn den 1852.

16. Juli 1852. — Isl. Copieb. 1852, Nr. 554. leTjuU

Efter at have modtaget Hr. Stiftamtmandens Er-

klæring i behagelig Skrivelse af 29. Decbr. f. A. i An

ledning af 4. Erindringsposl til det af forhenværende

Administrator Vigfus Thorarensen i sin Tid aflagte Admi-

tiistrationsregnskab for Indtægterne af Thykkebaj Klo-

stergods i Fardagsaaret J845— 46, angaaende en hen-

sigtsmæssigere Realisationsmaade af Klosterets Natural-

ydelser, maa Ministeriet tiltræde Hr. Stiftamtmandens

Forslag om, at samtlige Afgifter af det kgl. Jordegods

1 Sbnder-Amlet blive ved indtræffonde Bygselforan-

dringer at stipulere i Penge efter de aarlige Capitels-

taxters Middelalen, ligesom Ministeriet ogsaa maa ansee

det for rigtigst, at der, ved Antagelse af nye Admini-

stratorer for det kgl. Gods i Skaptafells Syssel i Frem-

tiden gjores disse til Pligt, at tilsvare Naturalydelserne

efter de paa Forfaldstiden gjeldende Capitelstaxter.

Indtil de omhandlede Bestemmelser kunne træde i

Kraft, skulde Ministeriet tjenstl. have Hr. Stiftamtmanden

anmodet om behageligen at ville fdie Anstalt til, at samtlige

Naturalydelser af det kgl. Jordegods i Skaptafells Syssel

blive til passende Tider og paa de mest hensigtsmæs-

sige Steder stillede til Bortsalg ved offentlig Auktion.

— Indenrigsministeriet den 4 6. Juli 1852.

Indenrigsministeriets Skrivelse til Amtmanden

°ver Vester- Amtet, angaaende Bygselforholdene

°8 Qvildebesætningen paa Arnarstappens Ombuds-

jorder. Khavn den 16. Juli 1852. — isl. Copiebog

^52, Nr. 556-57.

Ved 8. Post af Revisionens Antegnelser til det af

Administrator Thorlacius paa afg. Sysselmand og Ad-

ministrator Arne Thorsteinsens Stervboes Vegne aflagte

Regnskab for Administrationen af Arnarstapa Ombud i

16. Juli.
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1852. Fardagsaaret 1847— 48 blev Administrators Erklæring

16. Juli. begjært med Hensyn til, om der maatte være Noget

imod, at man ved nye Bortbygslinger af de Jorder under

bemeldte Ombud, paa hvilke Qvildebesætningen enten

i det Hele eller for en Deel bestod af Kber, kunde

forene sig med Bygseltageren om, at disse overtog For-

pligtelsen af Koqvildernes Vedligeholdelse, uden at til—

staaes den hidtil bestemte Aabod af 8 Sk. aarligen for

hvert Koqvilde, i hvilken Anledning Administrator har

yttret den Formening, at Aaboden vel efterhaauden

burde ophore, men at dette formentligen burde skee

paa den Maade, at Koqvilderne ombyttes med Faare-

qvilder, saaledes at Leilændingerne betalte til Admini-

strator det Beldb, som en Ko er ansat dyrere end et

Faareqvilde, ligesom der og i den 9. Post af fornævnte

Antegnelser blev opkastet Sporgsmaal om, hvorvidt den

deri ommeldte Afgifts -Specification bor examineres og

attesteres paa Mandtalsthingene.

Efter at have i behagelig Skrivelse af 16. Decbr.

f. A. modtaget Hr. Amtmandens Erklæring om denne

Sag, undlader Ministeriet ikke til behagelig Efterretning

og videre Bekjendtgjbrelse tjenstl. at meddele, at medens

det maa ansees for bnskeligt og principmæssigt, at Ind-

dragelsen af den omhandlede Aabod, hvilken allerede

forlængst er bortfalden paa de ovrige kgl. Jordegodser

i Island, maa ved indtrædende Bygselledighed blive

iværksat paa Arnarstapa Ombudsjorder, hvilket ei heller

skjbnnes at kunne være forbundet med nogen særdeles

Vanskelighed, og idet Ministeriet derfor maa have Hr.

Amtmanden anmodet om, bebageligen at ville foran-

stalte, at en saadan Inddragelse udtrykkeligen betinges

i ethvert nyt udstedende Bygselbrev, skjbnnes det der-

imod ikke, at noget Væsentligt for det Offentlige vil

vindes ved den foreslaaede Ombytning af Koqvilder

med Faareqvilder, hvorimod det maa befrygtes, at en

saadan Ombytning paa sine Steder kunde være ikke

uden Betænkelighed med Hensyn til Gaardeues tilbbr-
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lige Drift. Det formenes derfor, at nysnævnte Ombyt- 1852,

fling kun kan være at tilstede, naar vedkommende

Leilaendinge selv andrage derpaa, og Amtet, hvis Ap-

probation i hvert enkelt Tilfælde vil være at indhente,

1 Henhold til Sagens samtlige Omstændigheder, og

navnlig Jordenes vedbdrlige Drift, ingen Betænkelig-

hed finder ved at tilstede Ombytningen, og vil samme
da kunne skee under den Betingelse, at det Belob,

som en Ko er ansat dyrere efter den hver Gang gjel-

dende Capitelstaxt end et Faareqvilde, erlægges til

Godsadministratoren, som under behdrig Forklaring og

^omlæggelse af Amtets Approbation derefter har at

aflægge Riglighed for de saaledes indkomne Belob i

sine aarlige Administrations-Regnskaber.

Forsaavidt dernæst Examiuationen og Attestationen

af de aarlige Afgifts-Specificationer angaaer, da har det

Paa de Steder, hvor den hidtil er bleven udfort, viist

s,g, at samme medfører Nytte, og Ministeriet finder

derfor ingen Grund til at frafalde samme med Hensyn

hl de omhandlede Ombudsjorder, hvorfor man tjenstl.

maa have Hr. Amtmanden anmodet om, behageligen at

vMe paalægge Administrator til den Ende betimeligen

at indlevere Specificationerne til vedkommende Syssel-

mand, som derefter bor nbiagtigen til Thinge examinere

°g med Paategning forsyne samme, hvorhos bemærkes,
at ligesom Administrators Tilstedeværelse ved Examina-

tionen formentligen ikke kan ansees for absolut nød-

vendig, saaledes turde det være hensigtsmæssigt, at

vedkommende Leilændinge i de udstedende Thing-

°udssedler opfordres til at iudfiude dem paa Thinget

°8 medbringe deres Qvitterinesboger til Afbenyttelse

ved Examinationen. — Indenrigsministeriet den i 6. Juli

Venskabs-, Handels- og Skibsfarts - Traktat 26. juli

Mellem Danmark og den Dominikanske Republik.
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*852. St. Croix den 26. Juli 1852. — Bekjendtgjort ved

26. Juli. Patent 18. Mai 1853 (jevnf. under dette Datum). Traktaten

anføres som publiceret 1853 i Skaptafells Syssel, 1854 paa

Vestmannoerne og i Skagafjords Syssel, men ikke i de ovrige

Jurisdiktioner. — Original- Aftryk i det Schultziske Officin i

det franske (Original), danske og tydske Sprog, i Forening

med Patentet, 12 Sider i 4*°. Departem. Tid. 1853, S. 473—

483 (fransk og dansk). Algreen-Ussings Samling af Love og

Anordninger m. v., Danmark vedkommende, 1853, S. 38

—

44. — Uddrag.

Hans Majestæt Kongen af Danmark og Præsidenten

for den Dominikanske Republik, besjælede af det Onske

at lette og udvide det Handelssamkvem, der allerede

i længere Tid har bestaaet imellem de to Stater, have

besluttet at afslutte en Venskabs-, Handels- og Skibs-

farts-Traktat, grundet paa fuldkommen Reciprocitet.

I dette Oiemed ere blevne udnævnte til Befuld-

mægtigede, nemlig:

af Hans Majestæt Kongen af Danmark: Hr. Hans

Ditmar Frederik Feddersen, Ridder af Danebrog og

Gouverneur for de dansk-vestindiske Besiddelser, og —
af den med den udovende Myndighed beklædte Præ-

sident for den Dominikanske Republik: Hr. Sigismund

Rothsehild, speciel Befuldmægtiget ad hoc, hvilke, efter

at have udvexlet deres gjensidige i god og behorig

Form befundne Fuldmagter, ere komne overeens om

følgende Artikler:

Art. i. Der skal finde stedsevarende Fred og

Venskab Sted imellem Hans Majestæt Kongen af Dan-

mark, Hans Arvinger og Efterfolgere paa den ene Side,

og den Dominikanske Republik paa den anden, ligesom

ogsaa imellem Undersaatterne og Borgerne af de tvende

Stater.

Art. 2. Hans Majestæt Kongen af Danmarks Under-

saatler skulle i den Dominikanske Republiks Havne og

Provindser, og de Dominikanske Borgere i Danmarks

Havne og Provindser, nyde de samme Rettigheder og
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Begunstigelser, som ere eller maatte blive tilstaaede 1852.

Undersaatterne eller Borgerne af den mest begunstigede 26. Juli.

Nation

Art. 3 Dominikanske Skibe skulle tilstedes

Adgang til Hans Majestæt Kongen af Danmarks Colo-

nier, derunder indbefattet Færoerne, Island og Gron-
*and, under de samme Betingelser, og der behandles

Paa samme Maade, som den mest begunstigede Na-

li°ns Skibe nu blive eller i Fremtiden maatte blive be-

handlede.

Den Rettighed til at anlobe danske Havne, som

nærværende Artikel tilsikkrer Dominikanske Skibe, inde-

holder, ikke Ret til at gaae i Fart imellem Danmark og

d fi danske Colonier.

Art. 4. Cabotage eller Kysthandel skal ikke kunne

finde Sted med den Ene af de contraherende Parters

Skibe i de forskjellige Dele af den Andens Lande,

nden forsaavidt som enhver Stats respective Love maatte

hjemle saadan Handel, men ikke desto mindre er man
kommen overeens om, at de gjensidige Indvaanere

skulle i denne Henseende nyde alle de Rettigheder,

som ere eller ville blive den mest
t

begunstigede Na-

tion tilstaaede.

Art. 7. Da de tvende contraherende Parter

have besluttet at sætte hinanden i deres gjensidige

forhold paa samme Fod, som de mest begunstigede

Nationer, er man kommen overeens om, at med Hensyn
ll l Alt, hvad der angaaer Handelen og Skibsfarten, en-

hver Begunstigelse, Fordeel eller Fritagelse, der af Een
a f dem er elier maatte blive indrommet hvilkensomhelst

anden Stat, skal ligeledes uforlovet blive udvidet til

Undersaatterne eller Borgerne af den Anden, og dette

uden Godtgjbrelse, saafremt Indrommelsen til Fordeel

for den anden Stat er uden Vederlag, og mod at er-

lægge en saa meget som muligt til Indrommelsens
Værdi svarende Godtgjbrelse, dersom Indrømmelsen
har været tilstaaet under saadan Betingelse.
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4852.

26. Juli.

26. Juli.

.... Art. 9. Enhver af de contraherende Parter

skal have Ret til at udnævne Gonsuler til Handelens

Fremme i alle de den Andens Herredomme underlig-

gende Havne og Stæder; men disse Consuler skulle

ikke kunne træde i Function, fttrend de i dette Qiemed

have modtaget den Regjerings Exeqvatur, i hvis Terri-

torium de skulle tage Ophold.

De diplomatiske Agenter og respective Consuler

skulle i alle Henseender nyde de samme Rettigheder,

Fordele, Friheder og Fritagelser, som ere eller ville

blive den mest begunstigede Nations diplomatiske

Agenter eller Consuler af samme Rang tilstaaede.

.... Til dettes Bekræftelse have de ovennævnte

Befuldmægtigede underskrevet Traktaten og paatrykt

samme deres Segl. — Givet i St. Croix den sex. og

tyvende Juli atten hundrede og to og halvtreds *.

(undertegnet)

Fr. Feddersen. S. Rothschild.

(L. S.) (L. S.)

Islandske Departements Skrivelse til Stiftamt-

manden over Island, ang. Oversendelse af andet

Tillæg til ffledicinaltaxten af 1850. Khavn den

26. Juli 1852. — Isl. Copieb. 1852, Nr. 571.

I Forbindelse med Departementets Skrivelser al

26. Juli f. A. og 11. f. M. undlader man ikke vedlagt

tjenstl at tilstille Hr. Stiftamtmanden 5 Exemplarer af

andet Tillæg til Medicinal-Taxten af 1850, til behagelig

Uddeling iblandt Lægerne i Sonder- Amtet. — Det is-

landske Departements Expeditions-Contoir den 26. Juli

1852*.

*) Ratifikationerne ere udvexlede i Santo Domingo den 3.

Februar 1853.

2
) s. D. ere ligelydende Skrivelser afgaaede fra Departementet

• til de andre to Amtmænd. Copieb. sst. Nr. 572—573.
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[Bilag], • 4852.

Andet Tillæg til Medicinal-Taxten af 4850. 26. Juli.

Fra 4. August 4852 og indtil videre skulle de

nedenfor anfbrte Medicamenter, ifolge allerh. Resolution

af 44. Februar 4844 § 3, udsælges fra Apothekerne i

Danmark efter de her vedfoiede Priser.

Skilling.

Acidum tannicum 6

Balsamum vitæ Hoffmanni 19 3

Camphora raffinala . 7

— — grosse pulverata ... 16

— — pulverata 25

Cantharides 21

— grosse pulveratæ 37

— subtilissime pulveratæ ... 45

Cardamomum minus . 25

— — contusum 32

— — pulveratum .... 40

Castoreum canadense 64

— — grosse pulveratum . ... 67

— — pulveratum 70

moscoviticum 777

— — grosse pulveratum ... 815

— — pulv. Gr. 1-15/5 ... 853

Cuininum murialicum Gr. 1 — 3 j8 . . .

— sulphuricum Gr. 1 — 2V»/S 133

kloroform 5

Goccionella 4

— pulverata 7

Cortex Chinæ regius 45

— — contusus ..... 54

— — — pulveratus .... 63 8
—

• — ruber 74

— — contusus 86

— — — pulveratus . . . . 98

19*
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1852. Skilling.

26. Juli. 5 3
Gortex Ginnamomi acuti 29

— -r. — contusus ... 45

— — — pulveratus ... 53

Grocus 24

— concisus 26

— pulveratus 49

Electuarium dentifriciurn 12 2

Elixir aperitivum Clauderi 14

Emplastrum Cantharidum ordinarium ... 18

— — perpetuum ... 40

de Galbaoo crocatum ... 42

gummosum 13

Extractum Chinæ regiæ aquosum . . . . ... 55

— — — spirituosum 67

— Myrrhæ 31

— Opii aquosum Gr. 1 — ltya f& . ... 65

— Quassiæ 22

— Secalis cornuti 26

Flores Ghamomillæ romanæ 5

— — — concisi ... 8

Folia Bucco 8

— " — concisa 11

Galbanum 21

— pulveratum 33

Kali ferreo-borrussicum venale 9

— hydrojodicum 9

— — pulveratum '0

Kreosotum S

JLapides Cancrorum 19

— — præparati ..... 25

Lignum Quassiæ 1

— — concisum 7 ^

— — pulveratum ..... 25

Liquor Ammonii anisatus H 2
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Skilling. 4852.
'

3 3 26. Juli.

Morsuli Rosarum purgantes . 22
Myrrha . i *\

grosse pulverata 19

pulverata 28

N«ces Moschatæ .21
— pulveratæ 33

vomicæ 1

— rasæ 4

— pulveratæ 12

01eum Anisi 10

Bergamottæ . 8

camphoratum 8

carminativum 28

Cinnamomi 111

— Citri 6

Foeniculi 8

Majoranæ 37

T Menthæ crispæ 33

— piperitæ Gtt. 1 — 1 f& 33
^ Ricini S> I — 72 j8, 1/3— 6 fa 3n— 3 fi

10

Salviæ 30

T" Tanaceti 25

K. Thymi 5

.r!T Valerianæ 25
0rieana

g

Ti pulverata 15

£»lulæ aperientes cum Marte 8
u,Vls Ipecacuanhæ compositus . . . . ... 4

Radi* Jalapæ 18

7" — concisa ........ 24
•— pulverata 42

Ipecacuanhæ 31
""^ — concisa 5
^ — pulverata 10
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4852. Skilling.

26. Juli. g , 3 3
-

ttadix Senegæ .......... 9

— — concisa 12

— — pulverata 21

— Valerianæ 2

— — concisa 6

— — pulverata 9

Secale cornutum 13

— — pulveratum 25

Semina Anisi stellati 8

— — — contusa 11

— — — pulverata 14

— Lycopodii 8 2

Spiritus ophthalmicus. 13

— paralyticus . ... . . . , . . 14

— sulphurico-æthereus camphoratus . 25

— vini camphoratus ....... 9

Succus Glycyrrhizæ 5

—
.
— compositus 17

— — concisus 7

— — depuratus 15 2

Syrupus Croci 13

Tinctura Cantharidum ........ 14 2

— — concentrata .... 25 4

— Castorei canadensis ..... 121 16

— — — ætherea . . 136 18

— — moscovitici 172

— — • — ætherea 174

— Chinæ regiæ 25 4

— Croci . . / 42 6

— Myrrhæ 17 3

— Opii crocata 50 ?

— Valerianæ 13 2

Unguentum Cantharidum .... ~ ... 21 3

— -r- colatum . ... 23 3
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Skilling. 1852.

3 3
26. JuliUnguentum hæmorrhoidale 28

— Kali hydrojodici 20

Vanilla ' 31

Vinum Ipecacuanhæ ...17 3

Zincum valerianicum Gr. 1 — P/a /$ 68

Det kongl. Sundheds -Collegium i Kjbbenhavn den
<0. Juli 1852.

Islandske Departements Skrivelse til Distrikts- so. ml
laege Eggert Johnsen, ang. Oversendelse af et

Phantom som Inventarium til Distriktet. Khavn
den 30. Juli 1852. — Isl. Copieb. 1852, Nr. 581.

Til Opbevaring ved Distriktslæge-Embedet i Norder-

Atntets Distrikt undlader Departementet ikke tjenstl. at

tølstil,e Hr. Distriktschirurgen et for offentlig Regning
a&skaffet Phantom, for at afbenyttes ved Oplærelsen af

Jordeaabdre i bemeldte Lægedistrikt. — Det islandske

Depar-ements Expeditions-Contoir den 30. Juli 1852 1
.

Inlenrigsministeriets Skrivelse til Amtmanden si. Mi.

°ver iNord- og Oster-Amtet, ang. Betingelsen for

Studenters Afgiftsfrihed. Khavn den 31. Juli

1852. — Isl. Copieb. 1852, Nr. 583.

I Adedning af den 8. Antegnelsespost til Islands

Jordebog&asse-Regnskab for Aaret til 31. Juli 1849
bar Minisbriet været forelagt til Afgjorelse, om Student

Jon Friorksson Thorarensen af Vididalstunga inden

Hunavatns Syssel kan tilkomme den ved Plakaten af

22. Marts 1}26 de daværende theologiske Studenter,

') Underretimg til Amtmanden om denne Sendelse see Isl

Depart. Skiv. 18. August 1852 (nedenfor S. 316, Anm. 2)
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som ere dimitterede fra den lærde Skole i Island,

under visse Betingelser indrommede Afgiftsfrihed.

Foranlediget heraf undlader Ministeriet ikke til be-

hagelig Efterretning og videre Bekjendtgjbrelse tjenstl.

at melde, at da det af de under Sagen fremkomne

Oplysninger fremgaaer, at fornævnte Student Thoraren-

sen ikke paa den i Anordning af 3. Mai 1743 fore-

skrevne Maade over sig' i geistlige Forretninger, kan

han, i Medhold af Plak. 22. Marts 1826, ikke for Frem-

tiden fritages for at erlægge de i nysnævnte Plakat

ommeldte Præstationer, eller de saakaldte Mandtalsbogs-
é

afgifter, hvorimod Ministeriet efter Omstændighederne

ikke har fundet aldeles tilstrækkelig Anledning til for

den forbigangne Tid at gjbre Erstatningskrav i bemeldte

Henseende gjeldende imod ham. — Indenrigsministeriet

den 31. Juli 1852.

31. Juli. Indenrigsministeriets Skrivelse til Amtmanden

over Nord- og Oster -Amtet, ang. Leieforholdet

paa Brekka i Mula Syssel Khavn den 31 Juli

1852. — Isl. Copieb. 1852, Nr. 584.

Ved Hr. Amtmandens behagelige Skrivelse af 3. i

f. M. er det, med Hensyn til at der ikke af Admini-

strator Bjorn Skulason er beregnet Smbrleien if et til

Gaarden Brekka af de saakaldte Sondermule Syssels

Jorder henhdrende Qvilde, oplyst, at uagtet Leilæn-

dingene paa bemeldte Gaard, Brodrene Sigirour og

Oddur Tunissonner, der i sin Tid med den diværende

Administrators mundtlige Samtykke havde erhddtBygsel

paa samme overdraget af deres nu afdbde ForælJre, havde

paa den nuværende Administrators Opfordring erklæret,

at de ikke vare uvillige til, foruden 80 AleuLandskyld,

at erlægge 20 Alen Qvildeleie, har den i Aaret 4849

constituerede Amtmand dog formeent, at lemeldte Lei-

lændinge havde retligt Krav paa at medleles Bygsel-
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brev paa Jorden imod den hidtil erlagte 80 Alen Land- 1852.

skyldsafgift, og at dem derfor i Overeensstemmelse *~Z^7*v~
* ol • Juli*
nermed var bleven meddeelt Bygselbrev.

Uagtet den Anskuelse, som saaledes af den con-

stituerede Amtmand er gjort gjeldende, ingenlunde kan

bifaldes, maa Ministeriet dog med Hr. Amtmanden være

en,gt i, at der ikke for Tiden vil være Noget at fore-

tage
i bemeldte Henseende, og atnærværende Leilændinge

derfor for deres Bygseltid maae beholde Gaarden i Fæste

paa de i det dem meddelte Bygselbrev stipulerede

Vilkaar, imod at det ved indtræffende Bygselledighed

paasees, at Gaarden bliver bortbygslet mod sædvanlig

Smbrafgift af det den tilhorende eet Qvilde; hvilket her-

ved tjenstl. meddeles Hr. Amtmanden til behagelig Efter-

retning og Bekjendtgjorelse for Administrator Skulason.

— Indenrigsministeriet den 31. Juli 1852.

Indenrigsministeriets Skrivelse til Amtmanden 2. August,

over Nord- og Oster- Amtet, ang. Tilladelse til

direkte Udforsel fra Island af levende Kreaturer.

Khavn den 2. August 1852. — hi. Copiebog 1852,

Nr. 592.

At Ministeriet i Anledning af det med Hr. Amt-

mandens behagelige Skrivelse af 2. Juni d. A. tilbage-

sendte Andragende har tilladt islandsk Kjobmand Thomas

Thomsen af Seydisfjord med et fremmed Skib i

indeværende Aar at udfcJre fra Island levende Krea-

tører, imod at han tøser islandsk Sopas, samt af dets

fulde Læstedrægtighed erlægger den ved Plak. af 28.

Decbr. 4836 § 13 bestemte 44 Marks Afgift, det med-

deles Dem herved tjenstl. til behagelig Efterretning og

videre fornoden Bekjendtgjorelse, med Tilfoiende, at for-

nævnte Kjobmand Thomsen herom under Dags Dato direkte

er meddeelt besked. Og forventes det ifivrigt ved Hr.

Amtmandens Foranstaltning behageligen paaseet, at der
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1852. ikke med det fremmede Skib blive indforte nogensom-

if
-^^ helst Handelsvare, da det i saa Fald ikke maa admit-

teres. — Indenrigsministeriet den 2. August 1852.

2. August. Islandske Departements Skrivelse til Distrikts-

læge Davidsen, ang. Opsendelse af et Phantom

som Inventarinm ved Embedet. Khavn den 2.

AugUSt 1852. — Isl. Copieb. 1852, Nr. 595.

Til Opbevaring ved Distriktslæge- Embedet paa

Vestmannoe tilstilles herhos (jens ti. Hr. Distriktslægen

et for offentlig Regning anskaffet Phantom, for at af-

benyttes ved Oplærelsen af Jordemødre i bemeldte

Lægedistrikt. — Det islandske Departements Expedi-

tions-Contoir den 2. August 1852.

2. August, Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden

over Vester-Amtet, angaaende Besættelse af Læge-

Embedet i Isafj ords Syssel. Khavn den 2. August

1852. — M. Copieb. 1852, Nr. 596.

Med Hr. Amtmandens behagelige Skrivelse af 18.

Februar d. A. har Ministeriet modtaget en med Deres

Erklæring forsynet allerunderd. Ansogning fra 35 Ind-

byggere i Isafjords Syssel om, at det vakante Distrikts-

læge-Embede i Vest-Amtets nordre Lægedistrikt maatte

snarest muligt vorde besat og sammes Indtægter i for-

nødent Fald forogede.

Bemeldte Embede blev strax ved Distriktschirurg

Weywadls Entledigelse paa sædvanlig Maade opslaaet

vacant, men da ingen Supplikant dertil meldte sig,

foranledigedes dette Ministerium til, efter derom at have

indledet Brevvexling med Finantsministeriet, at udvirke

Gagen saavel for dette som de bvrige Læge-Embeder

i Island forhoiet fra 300 Rbd. til 500 Rbd. for de 3

yngste, og til 600 Rbd. for de 3 ældste Læger, hvor-

L
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efter det omhandlede Lægeembede, med deniFinants- 4852.

loven af 26. Marts d. A. bestemte Gage og Husleie-
V
r
-,P
?

/^W
T

i . . &• August.
hjælp af ialt 525 Rbd., blev igjen opslaaet som ledigt.

Da Embedet desuagtet ikke blev sbgt af Nogen,

har Ministeriet fdiet Anstalt til, at det paany blev op-

slaaet vacant, i det Haab, at der muligen, efter at

Examen nu er afholdt, kunde melde sig nogen Suppli-

kant til samme.

Forestaaende bedes bragt til Supplikanternes Kund-

skab, og anmodes Hr. Amtmanden derhos tjenstl. om
fremdeles, saalænge Vacancen vedvarer, at ville sorge

fer, at Distriktets Indvaanere kunne erholde en saadan

Lægehjælp, som efter Omstændighederne kan tilveje-

bringes. — Justitsministeriet den 2. August 1852.

Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden i<> August.

°ver Island, ang. Anskaffelse af et Phantom til

Distriktslæge-Embedet paa Vestmannoerne. Khavn
den 10. AugUSt 1852. — Isl. Copieb. 1852, Nr. 604.

For Sbnder- Amtets Repartitionsfonds Regning er

M Distriktslæge.Embedet p3a Vestmannoe anskaffet og

°psendt et Phantom til Afbenyttelse ved Oplæreise af

Jordemødre sammesteds.

Ved herom tjenstl. at meddele Hr. Stiftamtmanden

Underretning, skulde man, i Henhold til Deres behage-

de Skrivelse af 6. Novbr. f. A., lige tjenstl. have Dem
anmodet om, behageligen at ville foranstalte de til An-

skaffelsen af det omhandlede Phantom medgaaende

Omkostninger, der paa Grund af at bemeldte Phantom
er forfærdiget efter en ny og forbedret Methode, have
udgjort ialt 49 Rbd., hvilket Belob er foranlediget for-

studsviis udbetalt af Finantshovedkassen, refunderede
Ved Belobets Indbetaling fra Reparlitionsfonden til Is-

bods Jordebogskasse. — Justitsministeriet den 40. Au-
gust 4852.
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1852. Indenrigsministeriets Skrivelse til Stiftamt-

^^st manden over Island, ang. Indretningen af de

aarlige oeconomiske Tabeller. Khavn den 10.

AugUSt 1852. — Denne Skrivelse anføres som publiceret

i Hunavatns Syssel 1853. I Arnes Syssel anføres en Amts-

Skrivelse af 28. Oktbr. 1852
t(
om Forandring i de oeconomiske

Tabeller" som publiceret 1853. Isl. Copieb. 1852, Nr. 599. —
Det medfølgende Schema (uSkyrsla") er ikke indført i Copie-

bogen, ligesaa lidt som den medfølgende Veiledning („Reglur"),

men Schemaet er trykt paa et Patent-Ark i Folio, og Veiled-

ningen paa de to første Sider af et sammenlagt Folio-Ark,

begge Dele kun paa Islandsk.

Da den hidtilværende Indretning af de aarligen

fra Amterne i Island indsendte oeconomiske Tabeller

deels befandtes ikke ganske eensformig i de forskjellige

Amter, deels i flere Henseender mindre hensigtsmæssig,

har Indenrigsministeriet, efter at have modtaget Hr.

Stiftamtmandens Betænkning i behagelig Skrivelse af

31. Decbr. f. A., anseet det for hensigtsmæssigt, at der

i det hidtil brugte Schema foretages nogle Forandringer,

idet der paa den ene Side deraf kunne udelades flere

Rubrikker, som i Fremtiden mindre nodvendige, hvilket

navnligen gjelder om Rubrikkerne for Folketallet, da

den almindelige Folketælling, der foretages hvert femte

Aar, i saa Henseende maa antages at afgive et langt

mere paalideligt Resultat, end der ved de oeconomiske

Tabeller kan forventes opnaaet. Ligeledes formenes

de forhen afsatte Rubrikker for Kalve, Fol og Lam

under 1 Aar at kunne bortfalde, som mindre vigtige i

statistisk Henseende. Paa den anden Side er der fun-

den Anledning til at tilfoie nogle nye Rubrikker, navn-

ligen for golde Moderfaar, for Geder og Bukke, hvoraf

et Antal holdes paa enkelte Gaarde, især i Nord- og

Oster- Amtet, for Dæksfartbier og bevægelige Faare-

folde, samt endeligen for Optagelsen af nyt Tbrveskjær,

hvorom det i oeconomisk Henseende er af Interesse at

erholde Oplysninger.

*
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I Overskriften til de enkelte Rubrikker maa der 1852.

ogsaa foretages nogle Forandringer. Det er saaledes 10. August,

ikke anseet nodvendigt at afsætte en særskilt Rubrik

for Qvier, som have kalvet, da samme formentligen bor

opfares paa Rubrikken for Kber, ligesom det er anseet

rigtigere at skjelne imellem Heste og Hopper, samt

Plag, efter Alderen, end at opstille Distinktionen blot

unellem tæmmede og utæmmede Heste og Hopper,

toed Hensyn til at det Aar, i hvilket Heste tæmmes, er

saa aldeles forskjelligt.

Da der i en kort Tid kan foregaae betydelige For-

andringer i Kreatur-Antallet af forskjellige Grunde, t. Ex.

Sygdom, Misvæxt paa Græsset, haarde Aaringer m. v.,

ligesom de oeconomiske Tabeller kunne tjene til Vej-

ledning ved Siden af de aarlige Tiendelister, er det

anseet rettest, at disse Beretninger herefter som hid-

indtil aarligen afgives, og har Ministeriet, for at lette

det dermed forbundne Arbeide, og tillige for at bevirke

forbnsket Eensformighed i Beretningerne, foranstaltet et

&yt Schema i Overeensstemmelse hermed affattet og

trykt i betydeligt Antal, hvorhos Ministeriet endvidere

har ladet affatte og trykke nogle Regler til Veiledning

for Vedkommende ved Udfyldningen af de omhandlede

Schemata.

Ved nu hoslagt at fremsende 1700 Exemplarer af

bemeldte Schema, samt 150 Exempl. af den forberbrte

Veiledning, maa Ministeriet tjenstl. have Hr. Stiftamt-

manden anmodet om, behageligen at ville besbrge

Samme omdeelt ^iblandt Sysselmænd og Repstyrere i

det Dem anbetroede Amt, samt paalægge dem nbi-

a§tigen at iagttage de deri foreskrevne Regler, og at

Udfbre det omhandlede Hverv med Flid og Nidkjærhed,

for at Angivelserne til de oeconomiske Tabeller kunne

blive saa fuldstændige og nbiagtige som muligt.

Af disse Tabeller, som Repstyrerne i det seneste

ioden Udgangen af hvert Aars September Maaned have
*n duplo at indsende til vedkommende Sysselmænd,
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1852. og ved hvis Affattelse og Reenskrivning Præsterne, i

10. August. Overeensstemmelse med Canc. Skrivelse af 25. Novbr.

4797, bor være dem behjælpelige, bliver den ene Gjen-

part inden Aarets Udgang at tilstille Ministeriet, led-

saget af de sædvanlige sysselviis og amtsviis affattede

summariske Tabeller, med Hensyn til hvilke det be-

mærkes, at de to forste Rubrikker i Schemaet ikkun

kunne angive Antallet af de til den respective Afdeling

htirende Jorder, Tomthuse og Personer. lovrigt maa

Ministeriet have Hr. Stiftamtmanden anmodet om, at

lade Almuen alvorligen indskjærpe Bestemmelserne i

kgl. Resol. af 4 9. Juni 1793, angaaende Straf for urigtig

Angivelse til de oeconomiske Tabeller, for hvilke Over-

trædelser den Skyldige vil være at tiltale og domme

ved offentlig Politiret, hvis han ei ifølge For. 24. Ja-

nuar 4 838 § 10 foretrækker at underkaste sig Amtets

Resolution. — Indenrigsministeriet den 10. August 4852

[Bilag].

Reglur til leibbeiningar, tøegar rita é i biinabar-

tftflurnar.

4. Framtalan i toflur pessar å framvegis einsog

ab undanfornu ab fara fram å hreppstj6ra[)fngunum i

Juni-månubi, og å ab telja fram skepnur tøser, båta og

svo frv., sem sérhver hefir undir hondum hinn seinasta

fardag, og skal telja tøari oli kugildi, skip og båta, sem

eru sjéfærir og færir til flutnfnga. Ab ebru leyti å ab

telja fram fyrir hvern mann utaf fyrir sig, ab eins meb

tøeirri undanteknmgu, ab tøegar hjii eiga ekki nema svo

féar skepnur, ab j)ab ekki nemur halfu hundrabi, skal

!

) ved ligelydende Skrivelser af samme Dato tilstilles Amt-

manden i Vester-Amtet 1900 Exempl. af Schemaet og

150 Exempl. af uVeiledningen", og Amtmanden i Nord-

og Oster-Amtet ligeledes 2300 Exempl. af Schemaet og

200 Exempl. af
ttVeiledningen'\ Isl. Copieb. sst. Nr.

600 og 601.
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hiisbéndinn, til ab komast hjå målalengingum, telja l>ær 4852.
fram åsamt sinum. 10. August.

£>egar ritab er i tbflurnar, skal J>eirri rbb fylgt, ab -

fyrst sé ritabir allir J>eir, sem hafa eitlhvert jarbnæbi,
og ab J)vi bunu f sérstbkum flokkurn {)urrabubarmenn
t>eir og hjii, sem eiga

J)å
gripi eba hluti, sem telja å

fram i buuabarsk^rslunura. Til abgreiningar å ab rita

tyrir ofan fyrri flokkinn, J>vert yfir strikib milli fyrsta og
annars dålks, orbib

((
}mrrabubarmenn", og å sama hått

tyrir ofan seinni flokkinn orbib «hju", en ab obru leyti

[)ab sjålfsagt, ab heimili sérhvers å ab rita i fremstå

dålkinn, og i hinn næsta nafo eiganda, einsog vant er.

|>areb verzlunar- og ibnabarmenn i kauptununum eru

ekki taldir meb Jnirrabubarmbnnum i venjulegri J>yblngu,

å ab abgreina })å å sama hått fra hinum flokkunum,

J)egar J>eir å annab borb eiga })å gripi eba hluti, sem å

ab telja fram i skyrslunum.

2. Skepnur J)ær o. s. fr., sem så å, er flytur bd-

ferlum, å ab telja fram å J>vf byli, sem hann flytur ab,

t>6 ab hann, einhverra orsaka vegna, sé ekki buinn ab

flytja sig ab ollu leyti [)ångab hinn seinasta fardag.

3. Skepnur }>ær og gripi, sem i kaupum og sblum
gånga manna å milli f fardoguro, einkum hesta og
saubfé, å så ab telja fram, er hefir J>ær undir hdndum
seinasta fardag, Jd6 t)å sé buib ab semja um soluna.

4. I dålkunum fyrir vatnsveitingar, {)ufnasléttun og

tungarba å einungis ab tilgreina J)ab, sem gjort hefir

verib å næstlibnu fardagaåri, og sbmuleibis i dålkinn fyrir

m6tak einiingis [>ab m6tak, sem tekib er upp å um-
libna årinu.

5. Sérhvern af flokkurn J)eim, sem getib er um
undir 1. hér ab framan, å ab telja upp sérilagi.

6. Hreppsljorar eiga i seinasta lagi innan Septem-
ber-månabar loka år hvert ab senda skyrslur pessar i

tvennu lagi syslumanni sinum, og eiga prestar, sam-
kvæmt kansellibréfi dagsetlu 25. dag Novemberm. 1797,

ab hjålpa breppstjorunum til ab semja og skrifa {>ær.

Ab bbru leyti er buizt vib })vf, ab allir meb aliib

og kostgæfni låti sér annt um, ab framtalan i bunabar-

, tbflunum geti orbib svo fullkomin, nåkvæm og åreibanleg,

sem unut er. En gjbri nokkur sig sekanfrångri fram-

tblu fjår sins, J)å
sekist hann eptir åkvdrbunum i koniings-

drskurbi, dagsettum 19. dag Junim. 1793.
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1852.

10. August.
Byli.

•

Mannanfctfn.

Kfr og kelfdar kvigur.

Grioungar og geldneyti,

eldri en veturgomul.

Veturgamall nautpen-
fngur.

meo ltJmbum.
fe 3.

geldar. pir

og

fénj

•

Sauoir og hrutar, eldri

en veturgamlir.

Gemh'ngar. •

O*

Geitfé, veturgamalt og
eldra.

Hestar og hryssur, 4
vetra og eldri.

Trippi veturgSmul til 3

vetra.

piljuskip.
Skip

og

bå

12, 10 og 8 æringar.

6 og 4 manna fér.

Minni båt ar og byttur.

c-r

Hf
•

yrktir a& ttflu.
g:

ummals i ferhyrndum
fåomura.

PN
o*
P
•

Skur&ir til vatnsveit-

inga, fa&mar.

fufna sléttun i fer-

hyrndum ft&mum.

Tungaroar hlaonir,

faomar.

Færikviar.

p

•1

Nytt m6tak.
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Kongelig Resolution ang. Udgifterne ved et <8BS.

til Island opsendt Detachement Soldater. Khavn TiTI^t.
den 13. AugUSt 1852. — Denne Resolution er afgiven

paa en allerund. Forestilling fra Krigsministeren (Hansen),
see Indenrm. Skriv, til Marinemin. 16. Septbr. 1852, jevnf.

°gsaa Indenrm. Skriv, til de islandske Ovrigheder og Marine-

ministeriet 21. Mai 1852 (ovenf. S. 262).

Indenrigsministeriets Skrivelse til Finants- is. August,

ministeriet, ang. Ordningen af Postgangen mellem

,

Danmark Og Island, m. m.
r

Khavn den 18. August

1852. — Isi. Copieb. 1852, Nr. 619.

Ved Fremsendelse af Generalpostdirecteurens ved-

lagt tilbagefblgende Skrivelse, tilligemed Betænkning fra

Overpostmesteren, Kammerjunker Jessen, over Spbrgs-

toaalet om Postvæsenets Overtagelse af Postbefordringen

til Island, Færoerne og Grbnland, har Finantsministeriet

i behagelig Skrivelse af 23. August f. A. forlangt Inden-

rigsministeriets nærmere Yttringer over de i berbrte

betænkning fremsatte Forslag.

Efter at have angaaende denne Sag, forsaavidt

Island angaaer, brevvexlet med de derværende Over-

øvrigheder og modlaget disses hoslagte Betænkninger,

undlader Ministeriet ikke tjenstl. at yttre Fblgende:

Forsaavidt Spbrgsmaalet er om, hvorledes en regel-

mæssig Forbindelse mellem Danmark og Island skal

fastsættes, da maa Ministeriet vel tiltræde Overpost-

mesterens Yttring om, at denne Forbindelse indtil videre

vedligeholdes ved et Seilskib, som gaaer 3 Gange aarlig

herfra til Reykjavik, foruden Mellemtour mellem dette

Sted og Liverpool, da Indretningen af en regelmæssig

Dampskibsfart i dette Oiemed deels vilde blive ufor-

holdsmæssig kostbar, og deels ikke kunde benyttes

uden paa visse Tider af Aaret, hvortil kommer, at der

synes at være Anledning til at afvente, om der ei,

XV. B. 20
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1852. naar Handelen paa Island aabnes for Fremmede, vil

18. August, organisere sig en privat Dampskibsfart mellem England

og Reykjavik, navnlig til Udfbrelse af Kreaturer, især

Heste. Imidlertid skulde jeg tjenstl. henstille til Finans-

ministeriet, om Samme muligen maatte finde sig for-

anlediget til at correspondere med Marineministeriet,

om man ei, i alt Fald til Prbve, kunde forene et af

Marinens Togter ved et Skruedampskib med en Pas-

sageer- og Postbefordring til Island, saaledes at Damp-

skibet gik herfra 1. August og tilbage fra Island 1. Sep-

tember, anlbbende Aberdeen, idet det ikke er usand-

synligt, at saa mange Passagerer efterhaanden vilde

benytte denne eneste sikkre, hurtige og behagelige

Reisemaade fra Danmark og England til Island og til-

bage, at Udgifterne kunde blive dækkede.

Med Hensyn til Afgangstiden for Postskibet bemærkes,

at samme i det med Grosserer F. E. Petersen for i Aar

oprettede Certeparti er ansat saaledes: fra Kjobenhavn

den 15. April, \. Juli og 1. Oktober, og fra Reykjavik

den 15. Februar (dog at Skibet kan opholdes til 1. Marts),

25. Mai og 15. August, foruden en Mellemtour fra Is

lapd til Liverpool den 15. November og tilbage den

1. Januar.

Disse Tidsbestemmelser, hvormed Alle have yttret

sig tilfreds, bor formentlig fremdeles bibeholdes, dog

at Afgangstiden for Postskibets Vinterreise fra Island

efter Ankomsten fra Liverpool beslemmes til 6. Marts,

der hidtil har været den sædvanlige Afgangstid f° r

Postskibet.

Forsaavidt der dernæst er Spdrgsmaal om, i hvilkel

Omfang Postvæsenet skal overtage Forsendelser til °8

fra Island med udelukkende Ret, maa Ministeriet være

af den Formening, at saadant for Tiden kun bor

skee med Hensyn til de Brev- og Postsager, som for-

sendes med Postskibet, hvorhos dog Postvæsenet maatte

forbeholde sig senere Udvidelser.

Ved Siden heraf turde det være ønskeligt, on>
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Postvæsenet kunde understbtte Communicationen di- 1852.

rekte mellem Kjobenhavn og de Handelssteder i Is- 18. August,

land, paa hvilke Handelen med Fremmede kan ventes

frigiven, saaledes, at det paalagdes ethvert Skib, som
afseiler fra Kjobenhavn til et saadant Sted, eller fra

samme Sted til Kjobenhavn, at melde sig og medtage
postsæk, og det da blev bekjendtgjort, at -Alle her

kunde afgive Breve og Postsager til Posthuset og paa

Island til den Mand, som har at paategne Skibspapirerne.

Denne Indretning maatte ikke være forbunden med
i

nogen Tvang, men den storre Sikkerhed og den mode-

rate Porto maatte formodes efterhaanden at ville frem-

kalde Benyttelsen af dette Gommunicationsmiddel. Er-

faringen vilde da snart vise, om og hvorvidt der maatte

være nogen Nodvendighed eller særdeles Opfordring

til en mere omfattende Foranstaltning fra Postvæse-

ns Side.

Saalænge Postvæsenets Virksomhed med Hensyn
til de islandske Postbefordringer indskrænker sig hertil,

v, l Oprettelsen af Postcontoirer i Island udenfor Reykja-

vik formentligen være ufornbden. Derimod formenes

del nbdvendigt, saaledes som Stiftamtmanden har fore-

slået, at oprette et særskilt Postembede i
.
Reykjavik,

fra hvilket Sted den stbrste Mængde af Postforsendelser

afgaaer. For Tiden er Forholdet saaledes, at Stiftamt-

manden besbrger Postskibs- og Sbnderamtsposten, Land-

fogden derimod Nord- og Vesterlandsposterne, ligesom

°8 denne aflægger det islandske Postregnskab.

Men ligesom denne Adsplittelse i og for sig er

aldeles unaturlig, saaledes synes det upassende, at

Stiftamtmanden vedbliver at være Postexpediteur efter

at Postvæsenet har overtaget Postbefordringen, og naar

Porto skal opkræves, ligesom saadant ogsaa vil ved

den forbgede Postgang blive mere byrdefuldt, og at

henlægge selve Postexpeditionen efter den paatænkte

forandrede Indretning til Landfogden uden Vederlag

synes saa megél mindre tilraadeligt, som han netop

20*
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1852. paa Afgangstiderne er overlæsset med Forretninger.

18. August. Det turde ogsaa have sine Fordele, at Overtilsynet med
*

hele Postvæsenet i Island blev overdraget til en Mand,

der udelukkende kunde have sin Opmærksomhed hen-

vendt paa dets Tarv, og til hvem samtlige Postexpedi-

teurer i Landet for deres Vedkommende aflagde Regn-

skaber, som derefter bleve optagne i det af ham af-

læggende Hovedregnskab.

Hvad den Vægtgrændse angaaer, hvortil Forsendel-

ser ved Postvæsenets udelukkende Mellemkomst skulde

bestemmes, da maa Ministeriet være af den Formening,

at alle Breve og Pakker af indtil 5 Pds. Vægt bor mod-

tages, idet Forsendelser af endog stbrre Vægt hidtil

uden nogen synderlig Vanskelighed have kunnet blive

besbrgede med Posten i Island til og fra de længst

fraliggende Steder, ligesom og Portoens Stbrrelse i sig

selv vil indskrænke alle saadanne vægtige Forsendelser

til mbdende Nbdvendighedslilfælde. At bestemme Vægt-

grændsen enten til 16 Lod eller \ Pd., vilde i dette

Punkt være en Tilbagegang, idet Forsendelser i Island

af indtil 50 Lod ifølge de bestaaende Postbestemmelser

ere tilladte, ligesom og en stbrre Vægtgrændse er paa-

trængende nbdvendig, da i modsat Fald magtpaalig-

gende Forsendelser vilde blive udelukkede fra Post-

befordringen, navnlig Handelsregnskaberne, der fra

Faktorerne paa Handelsstederne i Island pleie at frem-

sendes med den Post, der ankommer til Reykjavik kort

for Postskibets Afreise i Marts Maaned. Da nu Post-

budene i Island maalte under Straf forbydes at mod-

tage Nogetsomhelst til Besbrgelse udenfor Posten, maatte

Vedkommende enten besbrge disse Regnskaber ved

særskilte Bud, hvilket vilde uden Nbdvendighed paa-

drage dem store Bekostninger, uden at Postvæsenet

hbstede nogen Fordeel deraf, eller i afsondrede Dele

afsende samme med Posten.

Ligesom Postvæsenet formenes at burde hjemles

Eneret til Forsendelsen med Postskibet, saaledes maa
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Ministeriet ogsaa, i Betragtning af de locale Forhold i 4852.

Island, ansee det for mest hensigtsmæssigt, at Forsen- 18. August,

delserne frankeres i alle Tilfælde paa Afgangsstedet til

Bestemmelsesstedet, og at Frankotvang saaledes ind-

to'res ikke alene med Hensyn til Forsendelser til Island,

men ogsaa derfra hertil. Forsaavidt den foreslaaede

Posttaxt angaaer, da er det, navnlig under den Forud-

sætning, at alle Forsendelser, som forhen antydet, bdr

frankeres paa Afgangsstedet, af særdeles Vigtighed med
Hensyn til Island, at Posttaxten bliver saa simpel som

muligt, eftersom Postexpeditionen der i Landet udenfor

de Tilfælde, hvor Sysselmændene kunde paalægges at

overtage samme som en Embedsforretning, maa be-

troes til mindre ovede Folk paa de forskjellige Mellem-

stationer, der paa Postrouterne enten ere eller ville

blive oprettede. Denne Omstændighed synes ligeledes

hbiligen at tale for Indførelsen af en eensformig Porto,

med Hensyn til Postforsendelser til og fra Island samt
1 Landet selv, i hvilken Henseende der maatte være
a ^ fastsætte to Taxter, den ene for Poslskibsforsendelser,

°8 den anden for Postforsendelser i Landet selv. Heraf

V1 l det nu imidlertid folge, at om end Taxten for Post-

skibsforsendelserne blev lavt ansat, ville disse dog

blive temmelig dyre for Andre end dem, der ere bo-

satte i eller ved Reykjavik, idet der da for saadanne

Porsendelser blev at erlægge Porto efter begge Taxter,

hvilket for Vedkommende, i Forstningen i alt Fald,

vilde blive saameget mere foleligt, som alle Forsendel-

Ser hidindtil med Postskibet have passeret uden Be-

ting. Ministeriet maa derfor helde til den af Amt-

mand Melsted yttrede Formening, at den af Overpost-

mesteren foreslaaede Grundtaxt, 12 Sk. for et Enkelt-

brev, bor som for hoit ansat nedsættes til det Halve,

°8 ligesom en hdiere Porto vilde afholde Pluraliteten

fra at besorge deres Breve ved Posten, undtagen i de

Tilfælde, hvor saadant ikke kan undgaaes, saaledes

turde det iovrigt være rigtigst, at Postloven af 4 1. Marts



310 Indenrm. Skriv. ang. Postvæsenet.

1852. 4851 § 2 med Hensyn lil Brevforsendelsen mellem

18. August. Danmark og Island i det Hele blev gjort gjeldende,
~*~

eftersom den foreslaaede progressive Nedsættelse i

Taxten, efter visse Vægtgrændser, deels muligen vilde

bidrage til Indpakning af Breve i Couverter, deels gjbre

Taxeringen noget vanskeligere.

Forsaavidt navnlig Pakkepostsager angaaer, vilde

det, især med Hensyn til Island og under den Forud-

sætning, at saadanne skulde i Porto sendes med Po-

sten, være af særdeles Vigtighed, at den af Overpost-

mesteren foreslaaede Taxt blev simplificeret, i hvilken

Henseende det af Amtmand Havstein og Kammerherre

Rosentirn Bemærkede formentlig indeholder et passende

Grundlag.

Hvad dernæst Postgangen i selve Island angaaer,

da har den vel hidtil været forskjellig i de forskjellige

Amter, men for at samme for Eftertiden kan blive et

almindeligt Communicationsmiddel, er det nodvendigt,

at samme, navnlig for Vest-Amtets samt tildeels ogsaa

for Nord- og Ost-Amtets Vedkommende blev hyppigere,

og udstraktes ligeligt til Landets forskjellige Dele, samt

saavidt muligt saltes i regelmæssig Forbindelse med

hinanden, og med den nu etablerede udvidede Post-

skibsfart. Da der imidlertid til denne Fart anvendes

et Seilskib, hvis Ankomsttid saaledes altid maa være

usikker, er det en Selvfolge, at den med Postskibet

afsendte Post ikke kan afhentes ved Postbud uden fra

Sonder-Amtet, hvor Reykjavik er beliggende, idet snart

Postbudene maatte i en kortere eller længere Tid vente

i Reykjavik efter Skibets Ankomst, snart den med Post-

skibet medbragte Post efter disse. De Postbud, der

videre havde at befordre denne Post, maatte derfor

udgaae fra selve Reykjavik, strax efter Postskibets An-

komst, 4 Gange aarlig i tre forskjellige Retninger gjen-

nem vedkommende Amter, nemlig et fra Reykjavik til

Sysselmanden i Skaptafells Syssels Bopæl, og de to

andre samtidig fra Reykjavik, nemlig det ene til Vest-
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Amtets Gontoir, og det andet til Nord- Amtets Contoir, 1852.

fra hvilke Posten ved andre Postbud videre blev at 18. August,

besbrge til Sysselmændene i de længst bortfjernede

Sysseler, nemlig respective Isa fjord og Sbndermule

Syssel, hvilke Postbud, i det hbieste efter et Par Dages

Ophold paa Endestationerne, med de forhaanden værende

Postsager burde tiltræde Retouren resp. til Reykjavik

°B Amtscontoirerne, fra hvilke Steder de havde deres

Udgangspunkt.

Ligesom nu denne Postgang 4 Gange aarlig nær-

mest er beregnet paa Befordringen af den med Post-

skibet ankomne Post, og hvis Udgangspunkt er Reykjavik,

svaledes formenes ogsaa, ved Siden af denne Postgang,

3 Postbud at burde til bestemte Tider afgaae 4 Gange
aarlig fra Sysselmændene i de fornævnte Sysseler til

vedkommende Amtscontoirer, hvorfra de igjen, efter i

det hbieste et Par Dages Ophold, retournere, hvorimod

saaledes ankomne Post fra Amtscontoirerne i Vester-

Samt Nord- og Ost- Amtet maatte befordres ved sær-

skilte Bud videre til Reykjavik, hvor de saavidt muligt

samtidigen havde at indtræffe kort forinden Postskibets

^stemte Afgangstider, ligesom og disse Postbud, efter

el kort Ophold i Reykjavik, samtidigen burde tiltræde

Tilbagereisen
til vedkommende Amtscontoirer med de

kver Gang forhaandenværende Postsager. Denne Post-

Sang er saaledes, foruden at befordre Communicationen
r

9

1 Landets forskjellige Dele, nærmest beregnet paa Be-

fordringen af den Post, der fra Island skal afsendes
med Postskibet, og dens Udgangspunkter ere saaledes
de fra Reykjavik længst bortfjernede Sysseler. Under
all o Omstændigheder bor Reykjavik formentligen være

saavel Udgangspunktet som Foreningspunktet for enhver

hei>sigtsmæssigt indrettet Postforbindelse i Island, thi

foruden at Postskibet alene anlbber dette Sted, er der
1 Reykjavik forenet Landets vigtigste Interesser: Stifts-

ligheden, Skolen, Landsoverretten, Althinget og Jorde-

bogskassen, saa at det vilde være uhensigtsmæssigt at
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185$. vælge noget andet Sted til Udgangs- og Foreningspunkt

18. August, for Postforbindelsen for Vest- samt Nord- og Ost-Amtets
v—*^'^-

Vedkommende, saasom Hjardarholt i Myra Syssel eller

Melar i Stranda Syssel. Skulde saaledes Posten, der

fra Reykjavik skal bringes til Melum, derfra igjen af-

hentes fra fjord, saaledes som Amtmand Havstein har

foreslaaet, saa maatte Postbudet, for ikke at udsættes

for et længere Ophold paa Melum, for at oppebie Po-

stens Ankomst dertil, enten afgaae saa sildigt fra Ofjord,

at det med al Sandsynlighed kunde antages, at den

med Postskibet, endog i Tilfælde af en uheldig Over-

reise, oversendte Post allerede vilde være ankommen

til Melum, hvilket da ofte, naar Postskibet havde en

hurtig Reise, betydeligt vilde forsinke Postens videre

Befordring, eller Postbudet fra Ofjord maatte afgaae

saa tidligt til Melum, at Posten kun under de gunstigste

Vilkaar kunde ventes ved samme Tid at arrivere dertil,

i hvilket Tilfælde Postbudet ofte vilde komme til at

vente i længere Tid og derved paadrage Postkassen

unddvendige Omkostninger; hvortil kommer, at den

Post, der fra Ofjord ikkun gaaer til Melum, ikke i Re-

tour kan medbringe Svar paa de med samme befor-

drede Breve til længere bortfjernede Steder end Melum,

navnlig ikke fra Reykjavik, hvilket ofte vilde medfdre

store Ulemper.

Paa den foran antydede Maade vilde der, foruden

en regelmæssig Postforbindelse mellem Danmark og Is-

land 4 Gange aarlig, saaledes erholdes en dermed i

Forbindelse staaende, efter Islands locale Forhold af-

passet regelmæssig Forbindelse i Landet selv 8 Gange

aarlig, og gjorde et kongl. Dampskib desuden en Tour

til Island og tilbage, vilde der endvidere i Forbindelse

hermed være at indrette Postgange paa en saadan

Maade, at et Svar paa dé med Dampskibet opsendte

Breve kunde inden dets Afreise være indlobet til videre

Befordring.
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Endnu tillader jeg mig at bemærke, at saafremt 185*2.

den hele Postforbindelse, ikke alene mellem Danmark 18. August.

°g Island, men ogsaa paa selve Island, blev overtaget

af Generalpostdirectionen paa samme Maade som for

Rigets bvrige Dele, saaledes som Ministeriet maa ansee
for mest principmæssigt, og som ligeledes ubetinget er

anbefalet af Stiftamtmanden i Island, saa vilde Udkastet

W en saadan Lov, hvori samtlige herhenhbrende Be-

stemmelser da maatte optages, være atudarbeide igjennem

Finansministeriet, og, efter at Althinget, forsaavidt Post-

forbindelsen i selve Island angaaer og Postforsendelserne

derfra belægges med Porto, derover var bleven bort, være
at forelægge Rigsdagen. Skal derimod Postvæsenet paa

selve Island fremdeles vedblive at staae under Inden-

r,gsministeriet, da vilde det være nodvendigt at ordne

dette Forhold som en Landets indre Administration

vedkommende Sag, ved en særskilt Lov, hvortil et Ud-

kast gjennem dette Ministerium vilde være at udarbeide

°g forelægge næste Altbing, hvilken Lov da forment-

lig vilde være Rigsdagen uvedkommende.

Idet Ministeriet har troet paa Sagens nærværende

Standpunkt at burde indskrænke sig til disse Bemærk-

ninger og afvente Finansministeriets nærmere Yttringer

°g Forslag til Sagens Ordning i det Hele, skulde jeg

endnu tillade mig at tilfoie, at da det maa antages, at

hertil endnu vil medgaae længere Tid, vil det formentlig

være rettest, at Bekostningerne ved Postseilskibets Op-

sendelse fremdeles optages paa undertegnede Ministe-

nums Budget for næste Finantsaar.

Hvad Grenland og Færoerne angaaer, da have,

som Finantsministeriet bekjendt, Breve og Postsager til

disse Lande hidindtil portofrit været befordrede med
den kgl. Handels Skibe paa en, saavidt de locale For-

bold tillade det, sikker og tilfredsstillende Maade. Det

turde derfor saa meget mindre være paatrængende

nodvendigt heri for Tiden at foretage nogen Forandring,

som Handelen paa Færoe paatænkes frigiven, og Ord-
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1852. ningen af Forholdet for dette Lands Vedkommende i

l^August
a" ^a '^ ^ ot ^unde blive midlertidig, ligesom og den

Fordeel, Postvæsenet vilde hoste af Overtagelsen af

Postforsendelsen til disse Lande, vilde blive saare ringe,

medens det paa den anden Side turde være tvivlsomt,

om noget Væsentligt herved vilde vindes i Henseende

til en mere regelmæssig Postforbindelse mellem de for-

skjellige gronlandske Colonier og isolerede Oer paa

Færde, saalænge Postforsendelserne skee igjennem den

kgl. Handel.

Skulde det imidlertid blive anseet for rettest, at

Postvæsenet allerede nu overtager Postforsendelserne

til disse Lande, vilde det formentligen ikke være for-

bunden med nogen særdeles Vanskelighed, gjennem

den administrerende Direction for den kgl. gronlandske

og færoeske Handel at ordne dette Forhold.

Bilagene forventes i sin Tid tilbagesendte. — Inden-

rigsministeriet den 18. August 1852.

is. August. Indenrigsministeriets Skrivelse til Stiftamt-

manden over Island, angaaende det til Althingets

Bogsamling bestemte Pengebelob for Sessions-Aaret

1851. Rhavn den 18. August 1852. — (si. Copieb.

1852, Nr. 621.

Efter at have
7

i Anledning af et fra Sekretair Jon

Sigurdsson, som Medlem af den af Althinget i sin Tid

nedsatte Bibliothek-Comitée, hertil indkommet Andragende

om Udbetaling for Sessionen i 4851 af 4 00 Rbd. til An-

skaffelse af en Bogsamling for Althinget, modtaget Hr.

Stiftamtmandens Betænkning i behagelig Skrivelse af

49. f. M., skulde Ministeriet til behagelig Efterretning

v og videre Bekjendtgjbrelse for Medlemmerne af for-

nævnte Bibliothek-Comitée tjenstl. melde, at da allerh.

Resolution af 49. Mai 4 849 ikkun bestemmer denne

Udtælling for enhver af Thingets ordinaire Sessioner,

i
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hvortil Sessionen i forrige Aar ikke kan henregnes, kan 1852.

den ansøgte Udbetaling ikke bevilges.
18^AugustT

Da imidlertid Hr. Stiftamtmanden har erholdt Be-

lobet af den islandske Jordebogskasse udbetalt til Op-

bevaring som Depositum, indtil Sagens endelige Af-

gørelse, anmodes De om behageligen at ville tilbage-

betale samme i fornævnte Kasse, og derefter hertil

udsende Landfogdens Qvittering for Modtagelsen deraf.

— Indenrigsministeriet den 18. August 1852.

Islandske Departements Skrivelse til Stiftamt- 18
-
August

banden over Island, ang. Tilladelse for et en-

gelsk Skib til direkte at udfore Hornkvæg og

Heste. Khavn den 18. August 1852. — Isl. Copieb.

1852, Nr. 625.

Ved tjenstl. at meddele Hr. Stiftamtmanden til be-

hagelig Efterretning, at der under D. D. er meddeelt
den engelske Skonnert Thomas Graham, drægtig 37

danske Commercelæster, fort af Capt. John W. Petrie,

^as til i indeværende Aar at gaae ballastet til Island,

for sammesteds for Penge at indtage en Ladning Heste

°8 Hornkvæg, og imod at der ved Skibets Ankomst,

forinden Indhandlingen kan tillades, erlægges den ved
Plak. 28. Decbr. 1836 paabudne Afgift af U Mk. pr.

cotnmercelæst af hele Skibets Drægtighed, skulde De-

partementet lige tjenstl. have Dem anmodet om, be-

hageligen at ville paalægge vedkommende Embeds-
mænd i det Dem betroede Amt, at paasee, deels at .

lngen Handelsvarer indfores med bemeldte Skib, i hvilket
^a'd det slrax vil være at bortvise, ligesom og, at ei

Andet udfores end Hornkvæg og Heste, deels at for-

n8evnte Afgift bliver erlagt i Overeensstemmelse med
det Foranforte og derfor aflagt Rigtighed paa sædvanlig
Maade. Og forventes i sin Tid nærmere Indberetning

hvorvidt Skibet maatte have anlobet nogen Havn
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1852. i Sdnder-Amtel, hertil meddeelt. — Det islandske De-

"^^P partements Expeditions-Contoir den 18. August 1852 1
.

August. Islandske Departements Skrivelse til Di-

striktslæge Gisli Hjalmarsson i Mula Syssel, ang.

Opsendelse af et Fbantom som Inventarium ved

Embedet. Khavn den 18. August 1852. —
Isl. Copieb. 1852, Nr. 628.

Til Opbevaring; ved Distriktslæge Embedet i Nord-

og Ost-Amtets bstre Distrikt tilstilles herhos tjenstl. Hr.

Distriktslægen et for offentlig Regning anskaffet Phan-

tom, for at afbenyttes ved Oplærelse af Jordemddre i

bemeldte Lægedistrikt. — Det islandske Departements

Expeditions-Contoir den 18, August 1852 3
.

septbr. Islandske Departements Skrivelse til Di-

striktslæge Lind, ang. Opsendelse af et Phantom

til Vester -Amtets sondre Distrikt. Khavn den

9. Septembr. 1852. — isl. Copieb. 1852, Nr. 669.

Til Opbevaring ved Distriktslæge-Embedet i Vester-

Amtets sondre Lægedistrikt tilstilles herhos tjenstl. Hr.

Distriktslægen et for offentlig Regning anskaffet Phan-

tom, for at afbenyttes ved Oplærelse af Jordemddre

') under samme Dato ere lignende Skrivelser fra Departe-

mentet afgaaede til begge Amtmændene. Copieb.sst. Nr.

626. 627.

2
) ved en Skrivelse fra Departementet af s. D. underrettes

Amtmanden om Opsendelse af to Phantomer til Distrikts-

læge-Embederne i Amtet, og anmodes om at anvise 98

Rbd. af Repartitionsfondet til Betaling, da Prisen var

hdiere end forhen, upaa Grund af, at bemeldte Phantomer

ere forfærdigede efter en ny og forbedret Methode". I8 *'

Copieb. sst. Nr. 629.
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i bemeldte Lægedistrikt. — Det islandske Departements 1852,

Expeditions-Contoir den 9. Septembr. 1852 *.

^T'septbT

Indenrigsministeriets Skrivelse til Grosserer h. Septbr.

Pr. E. Petersen, ang. Læste-Afgift og Passageer-

pladser i Postskibet. Khavn den 14. Septembr.

1852. — Isl. Copieb. 1852, Nr. 678.

I en hertil indloben Skrivelse har Handelshuset,

tned Hensyn til det om Befragtningen af Skonnerten

Satøven som Postskib for Aaret 1852—53 under 14.

April d. A. oprettede Certeparti, forespurgt, om 14 Marks

Afgiften, uagtet Skibet ikke indeholdt fuld Ladning paa

Reisen fra Island til Liverpool, burde forinden Afreisen

fra Island erlægges af Skibets fulde Læstedrægtighed,

samt om den i Certepartiet forbeholdte frie. Passage

Mkommer Andre end dem, der reise i offentligt Ærinde.

Foranlediget heraf skulde Ministeriet melde til be-

hagelig Efterretning, at forsaavidt den omspurgte 14

Marks Afgift angaaer, da bliver samme kun at erlægge

af det bestuvede Læsterum, og kan det med sammes
Betaling beroe, indtil Attest fra den danske Consul i

Liverpool angaaende Ladningens Storrelse erholdes.

Med Hensyn til det andet omspurgte Punkt und-
Jader man derhos ikke at tilfoie, at det er vedkom-
mende Ovrighed, som har at afgjbre, om der er Grund
f°r det Offentlige til at tilstaae en Passageer en af de

forbeholdte Pladser paa Skibet. — Indenrigsministeriet

dftn U. Septembr. 1852.

Indenrigsministeriets Skrivelse til Amtmanden 14. septbr.

over Nord- og Oster-Amtet, ang. Bygselforhold

l

) 8. D. Departements- Skrivelse til Amtmanden, om at for-

anstalte Phantomets Priis, 49 Rbd., refunderet af Repar-
titionsfondet. Copieb. sst. Nr. 670.
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4852. paa nogle Klosterjorder. Khavn den 14. Septbr.

iCse^r. 1852. — Isl. Copieb. 1852, Nr. 681.

I Anledning af Revisions -Contoirets Udsættelse til

Regnskabet for Administrationen af Munkethveraa Kloster-

godses Norderpart for Aaret til Fardag 1849, betræf-

fende Sælhundefangsten i Budlungahofn, der er belig-

gende inden Klosterjorden Dafcastaoir og |>j6fstabir Ene-

mærker, har Hr. Amtmanden i behagelig Skrivelse af

47. Juni d. A. yttret, at da bemeldte Sælhundefangst

i de paa disse Gaarde udstedte Bygselbreve ikke er

bleven undtaget fra de Leilændingerne sammesteds til-

staaede Bygselrettigheder, vil samme ifolge For. 20. Juni

1849, cfr. Jonsbogens Landsleieb. Cap. 7, tilkomme dem

for deres Besiddelsestid uden noget særskilt Vederlag.

Og har Hr. Amtmanden ifolge heraf antaget, at Sagen

for Tiden vilde være at stille i Bero, men at derimod

de ovennævnte Gaarde ved indtræffende Bygselledig-

hed b'6r soges bortbygslede med forholede Afgifter i

Forhold til den Fordeel, Fangsten maa antages at give.

At Ministeriet tiltræder den saaledes af Hr. Amt-

manden fremsatte Anskuelse, det meldes Dem herved

til behagelig Efterretning og Bekjendtgjorelse for ved-

kommende Administrator. - Indenrigsministeriet den

14. Septembr. 1852.

14. septbr. Indenrigsministeriets Skrivelse til Amtmanden

over Nord- og Oster-Amtet, ang. Qvildebesætning

paa en af Sondermule Syssels Jorder. Khavn

den 14. Septbr. 1852. — isl. Copieb. 1852, Nr.683.

Med Hensyn til det fra Revisionens Side reiste

Spbrgsmaal, om ikke Hs. M. Kongen, som Eier af den

under de saakaldte Sondermulo Syssels Jorder liggende

halve Jord Geststadir, maatte* tilkomme den halve Leie

af det paa Gaarden værende Qvilde, har Hr. Amt
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manden meddeelt Betænkning i behagelig Skrivelse af 1852.

20. Juni d. A.

Efter hvad derved er blevet oplyst maa Ministeriet

med Hr. Amtmanden være enigt i, at den kgl. Kasse

yel ikke kan gjore Fordring paa nogen Andeel af den

Qvildeleie, der for Tiden ydes af meerbemeldte Gaard,

men at der ved indtræffende Bygselledighed efter Over-

enskomst med vedkommende Beneficiarius forsoges

indsat et Qvilde paa den Kongen tilhorende Andeel af

samme.

Hvilket tienstl. meddeles Hr. Amtmanden til be-

hagelig Efterretning og Bekjendtgjorelse for vedkom-
mende Administrator. — Indenrigsministeriet den 4 4.

Septembr. 1852.

Kirke- og Underviisnings-Ministeriets Skrivelse u. septb

W Stiftsøvrigheden i Island, ang. nogle Forslag

tø Reformer ved Latinskolen i Reykjavik. Khavn

14. Septbr. 1852. — Isl. Copieb. 1852, Nr. 686.

I Forbindelse med Ministeriets Skrivelse af 23.

**uni d. A., hvorved nogle Poster i det af Rektor ved
^ eykjavfk lærde Skole, Bjarne Johnsen, i sin Tid indgivne

Udragende angaaende Afhjælpning af flere ved Ind-

retningen af bemeldte Skole stedfindende Mangler bleve

Ugjorte, skulde Ministeriet, efter at have med Hensyn
W de bvrige Punkter i bemeldte Andragende modtaget

^nderviisnings -Inspecteurens, Professor Madvigs Be-

tænkning, til behagelig Efterretning og Bekjendtgjorelse'

Skolens Bektor tjenstl. melde, at da han aldeles

ri£tigt har opfattet hvad der tilsigtedes med Bestem-

melsen i Bekjendtgjorelse af 13. Mai 1850 § 3 om den

Kundskab i Latin, som skulde kræves ved Optagelse i

Skolens nederste Klasse, vil Ministeriet have ham be-

myndiget til at bekjendtgjore det Fornbdne om For-

staaelse af denne. Bestemmelse, saaledes som det af
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<852. ham er foreslaaet, og derefter at overholde samme i

J^"^^ Henhold hertil, og undlader man iovrigt ikke hoslagt

at fremsende en Afskrift af Originalen af den omhand-

lede Bekjendtgjcirelse til Opbevaring i Skolens Archiv.

Ligeledes maa Ministeriet, da Ephoratet ikke har

afgivet nogen fra de locale Forhold hentet Indvending

imod, at Proven over Aspiranterne til Optagelse i

Skolen for Fremtiden afholdes for Skoleaarets Slutning,

bifalde Rektors Indstilling, idet dette fra alle andre

Sider utvivlsomt maa ansees for det rigtigste.

Hvad derimod det af Rektor foreslaaede Skole-

forstanderskab angaaer, da har Underviisnings-Inspec-

teuren, saaledes som vedlagte Extrakt-Udskrift af hans

fornævnte Betænkning udviser, næret Tvivl om sammes

Hensigtsmæssighed, og Ministeriet har derfor troet, for-

inden endelig Beslutning herom tages, at burde give

Ephoratet Leilighed til, efter forudgaaet Conference med

Skolens Rektor, at meddele sine nærmere Yttringer

om, hvorvidt Sagen maatte kunne ordnes paa den af

Underviisnings-Inspecteuren foreslaaede Maade.

, Slulteligen undlader jeg ikke, med Hensyn til den

af Rektor foreslaaede og af Ephoratet anbefalede Godt-

gjbrelse for Inspectionsforretninger ved Skolen, saavel

som det af ham begjærte Tillæg til Bbgers Indkjob,

samt endeligen den i Forslag bragte Opforelse af et Gym-

nastikhus ved Skolen, tjenstl. at tilfbie, at de dertil

fornOdne Summer ere blevne opforte paa Skolens Bud-

get for næste Aar. — Ministeriet for Kirke- og Under-

viisningsvæsenet den 14. Septembr. 4852 *.

i4. septbr. Kirke- og Underviisnings-Ministeriets Skrivelse

til Stiftsovrigheden i Island, ang. Oversendelse af

1 Anledning af denne Skrivelse er en Annonce fra Rektor

Bjarni Johnsen, dat. Reykjavikur latmuskåla 1. Decembr.

1852, indrykket i ISty Tioindi 1852 Nr. 22, S. 92, og i

P)6h6li. V, 28.
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Obligationer, tilhorende Thorchilii Legats Capital.

Khavn den 14. Septembr. 1852. — isi. Copiebog u. septbr.

1852, Nr. 687.

Yed i Forbindelse med Ministeriets Skrivelse af
i

29- Septembr. f. A. hoslagt at fremsende tvende fra

Biskoppen over Sjællands Stift modtagne kongel. 4 °/o

Obligationer, som ere indkjobte for den Deel af Thorchilii

^egats Midler, som iaar er bleven disponibel, nemlig

Obligationerne Litr. A Nr. 3142, dat. den 15. Decbr. 1812,

°8 Nr. 2625, dat. den 11. Marts 1806, hver lydende paa

^00 Rbd. med vedhængende Renter fra 11. Juni d. A.,

hvilke Obligationer, der ere lydende paa Legatets Navn,

Samt af Ministeriet forsynede med behcjrig prohibitiv

Paategning, derefter ere noterede i Statsgjælds-Direc-

tionens Boger, skulde jeg tjenstl. have Hr. Stiftamt-

manden og D. Hoiærv. anmodet om, behageligen at ville

drage Omsorg for, at bemeldte Obligationer blive op-

*agne paa Fortegnelsen over de Legatet tilhorende og

Ved Islands Stiftamtshus beroende kongl. Obligationer,

'del jeg for Modtagelsen skulde udbede mig meddeelt

Tilstaaelse, ligesom ogsaa en saadan Tilstaaelse ud-

bedes meddeelt for de med Ministeriets ovennævnte

Skrivelse af 22. Septbr. f. A. oversendte Obligationer.

Slutteligen tilfoies, at Departementet for Stats-

bjælden er tilskrevet om, at Kenterne af de nævnte

Obligationer for Fremtiden kunne blive udbetalte ved

Islands Jordebogskasse. — Kirke- og Undervisnings-

ministeriet den 14. Septembr. 1852.

Indenrigsministeriets Skrivelse til Marine- le.septbr.

ministeriet, ang. Dækningen af de til et til Is-

^nd opsendt Detachement Soldater medgaaede

Omkostninger. Khavn den 16. Septbr. 1852. -

Is*. Copieb. 1852, Nr. 691.

XV. B. 21
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1852. Fra Krigsministeriet har Indenrigsministeriet mod-

l!Tseptbr^
a8e * Underretning om

>
at det Paa bemeldte Ministe-

riums allerunderdan. Forestilling har behaget Hs. M.

Kongen under 13. f. M. at resolvere, at samtlige extra-

ordinaire Udgifter ved det til Island opsendte Troppe-

corps soges dækkede af Finantsministeriet ved en

Tillægsbevilling til indeværende Aars Finantslovs Conto

for overordentlige Statsudgifter.

Herom har man ikke skullet undlade tjenstl. at

meddele Marineministeriet Underretning, forsaavidt der

ved det ovennævnte Troppecorpses Transport maatte

være foraarsaget velbemeldte Ministerium nogen Udgift,

der bnskes dækket paa den angivne Maade. — Inden-

rigsministeriet den 16. Septembr. 1852.

i6. septbr. Indenrigsministeriets Skrivelse til Stiftamt-

manden over Island, ang. Refusion af Omkost-

ninger ved nogle afham foretagne Reiser. Khavn

den 16. Septbr. 1852. — Isl. Copieb. 1852, Nr. 693.

Ved at give Beretning om de af Dem i indeværende
4

Sommer foretagne Reiser deels i Sonder Amtet, deels *

en Deel af Vest-Amtet, har Hr. Stiftamtmanden i behagelig

Skrivelse af H. f. M., næst at bemærke, at Omkost-

ningerne paa den forstnævnte Reise have udgjort 84 Rbd'

og paa den sidstnævnte 61 Rbd., foruden Douceurer af

respective 35 Rbd. og 30 Rbd., anholdt om Ministeriets

Approbation paa, at de tvende forstnævnte Belob maa e

passere til Udgift i Regnskabet for Sonder-Amtets Be-

partitionsfond, og de to sidst anforte i Regnskabet far

Islands Jordebogskasse.

Foranlediget heraf meddeles tjenstl., at Minister^ 1

Intet finder at erindre imod, at det forst anforte Belob

84 Rbd., der er medgaaet til de egentlige Befordrings-

omkostninger paa Hr. Stiftamtmandens Embedsrei'se

igjennem Sonder-Amtet, afholdes af delte Amts Reparti*

tionsfond.
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Hvad derimod Befordringsomkostningerne ved Deres 1852.
Reise til Vest-Amtet angaaer, da vilde i alt Fald, naar
disse Omkostninger skulle reparteres, den Deel deraf,

'
CP *'

der er bleven anvendt paa Reisen i bemeldte Amt, i

Medhold af Plak. af 40. Februar 184-7 § 2, være at

afholde af Vest-Amtets Repartitionsfond. Ministeriet vil

imidlertid i Betragtning af Omstændighederne for denne
Gang Intet have at erindre imod, at bemeldte Omkost-
ninger, ligesom de af Dem til Douceurer udgivne Be-
lob af 65 Rbd., maa med ialt 126 Rbd. passere til

U(%ift i Islands Jordebogskasse-Regnskab, hvorom Land-
fogden er tillagt fornoden Ordre.. — Indenrigsministe-
riet den 16. Septembr. 1852.

Kirke- og Underviisnings-Ministeriets Skrivelse 20. septbr.

W Universitetets Qvæstor, angaaende nogle den

islandske lærde Skole tilhorende Obligationer.

Khavn den 20. Septembr. 1852. — fsi. Copiebog
l85

2, Nr. 714.

Som Hr. Gancelliraaden bekjendt, opbevares i Uni-
Versitetsqvæsturen tvende det islandske lærde Skole-

øen tilhorende kgl. Obligationer, respective lydende
Paa 500 Rd. og 109 Rd. 42 Sk., tilsammen 609 Rd.
42 Sk., hvoraf den aarlige Rente udgjor 24 Rbd. 36 Sk.,

hvilken Rente tidligere er bleven beregnet til Afdrag

Paa de Tilskud, som af den almindelige Skolefond bleve

Bjorte til Restridelsen af fornævnte Skolevæsens Udgifter.

Da de nævnte Tilskud imidlertid ere ophbrte siden

August 1848, er det kommet under Overvejelse, om
de omhandlede Obligationer burde afgives fra

Qvæsturen, og opsendes til Island som den derværende
lær<ie Skoles Eiendom, tillige med de af bemeldte Obli-

gationer siden den Tid oppebaarne Renter.

Forinden imidlertid videre i denne Anledning fore-

gs, har Ministeriet ikke villet undlade tjenstl. at ud-
bede sig Hr. Cancelliraadens Yttringei i den omhand-

21*
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1852. lede Henseende behageligen meddelte. — Ministeriel

for Kirke- og Underviisningsvæsenel den 20. Septbr. 4 852.

20.SePtbr. Bekj endtgj oreise fra Finantsministeriet, ang.

Overbestyrelsen af Qvarantainevæsenet. Khavn

den 20. Septembr. 1852. — Orig.- Aftryk (Spon-

neck) i det Schultziske Officin, 2 Bl. i 4*«. Dep. Tid. 1852,

S. 708—709. Algreen-Ussings Samling af Love og Anordninger

m. v. Danmark vedkommende, 1852, S. 629.

Bekjendtgjorelse angaaende Overgang fra Finans-

ministeriet til Justitsministeriet af Overbestyrelsen af

Qvarantainevæsenet.

Under 20. August d. A. har Hs. M. Kongen allern.

bifaldet, at Overbestyrelsen af Qvarantainevæsenet fra

Finantsministeriet overgaaer til Justitsministeriet, dog saa-

ledes, at der med Hensyn til det Qvarantainevæsenet

vedkommende Regnskabsvæsen forholdes paa lignende

Maade, som med Hensyn til andre Regnskaber, der af

Autoriteter, henhørende under Justitsministeriet, aflæggeS

for Intrader, der indflyde i den kgl. Kasse.

I Overeensstemmelse hermed bringes herved $

almindelig Kundskab, at fra 1. Oktbr. næstkommende

af at regne har Justitsministeriet overtaget Bestyrelsen

af Kongerigets Qvarantainevæsen, med Undtagelse ^
de af Qvarantaine-Commissionerne aflagte Regnskaber

med videre Regnskabsvæsenet Vedkommende, hvilket

fremdeles behandles gjennem det under Finanlsmini'

steriet sorterende Generaldecisorat for det indirekte

Skaltevæsen, ligesom Regnskaberne qvitteres af Finanis*

ministeren.

Hvilket herved tjener til Efterretning for alle Ved-

kommende. — Finantsministeriet den 20. Septbr. 1852-

28. Septbr. Indenrigsministeriets Skrivelse til General-

procureuren Algreen-Ussing, ang. Valgene til Al*
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thinget i Island. Khavn den 28. Septbr. 1852 \ 1852.

kl. Copieb. 1852, Nr. 729. Algreen-Ussings Reskriptsamling 28 - Septbr.

^r 1852, S. 332-333 med Anmærkn.

Ved at indsende vedlagte Oversættelse af et af

Exam. jur. Jon Gudmundsson forfattet Inserat i de is-

landske Blade, indeholdende Forhandlingerne paa det

saakaldte Thingvalla-Mode den 11. og 12. f. M., har

Stiftamtmanden
i Island, saaledes som behageligen vil

erfares af hans hoslagte Skrivelse af 23. s. M., fore-

spurgt, om den i allerh. Resolution af 12. Mai d. A.

beholdte allerh. Befaling, at den for Embedsmænd
efter For. 8. Marts 1843 § 37 fornbdne Tilladelse til

al modtage Valg til Althinget ei bliver at meddele nogen
af de Embedsmænd, som have underskrevet den under .

10
;

August f. A. til Hs. M. Kongen affattede Adresse,
bliver anvendelig paa Præster i Almindelighed, elier
kUl1 paa dem af disse, som ere forsynede med allerh.

C°rjfirmation paa deres Kaldsbreve. Derhos er der,
som af fornævnte Forhandlinger erfares, under disse
reist Tvivl om, hvorvidt det kan tillades at stemme
P a a de Embedsmænd, der ifblge allerhbistbemeldte Re-

ktion maa nægtes Tilladelse til at modtage Valget,
Samt

, naar dette ikke destomindre maatte finde Sted,
°m Suppleanten da maa indkaldes i den saaledes valgte
A,thingsmands Sted, eller om Valget i saa Fald bor
atlsees ugyldigt og Omvalg finde Sted.

forinden imidlertid i denneAnledning videre fore-

des, undlader Ministeriet ikke, ved tjenstl. at frem-
sende

Extrakt-Udskrift af den omhandlede kgl. Resolu-

af 12. Mai d. A., med Hensyn lil foranfbrte tvende

Porgsmaal, lige tjenstl. at udbede sig Hr. Etalsraadens

tringer 2 ved Bilagenes Tilbagevendelse behageligen

D ^denrigsmin. Skriv. 30. Septbr. 1852.

) Generalprokureuren bemærkede i sin Svarskrivelse af 29.

Septbr. 1852 forelbbigen, at han ved Besvarelsen af de
ovennævnte Spbrgsmaal alene kunde tage Hensyn til Ord-
betydningen i den ham i Extrakt-Udskrift tilstillede kgl.
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1852. meddeelt, om muligt saa betimeligen, at Resolution i

28. Septbr. Sagen kan vorde afgiven med det herfra den 1. i næste

Maaned til Island afgaaende Postskib. — Indenrigs-

ministeriet den 28. Septembr. 4852.

Resolution af 12. Mai d. A., da han ikke havde noget

nærmere Kjendskab til de Grunde, hvorpaa samme er

bygget, hvorimod Ministeriet, paa hvis allerunderd. Fore-

stilling den maa ansees erhvervet, selv bedre vil kunne

bedomme, hvilken Udstrækning og Virkning den i samme

indeholdte kongel. Befaling efter sin Bestemmelse skulde

have. IcJvrigt yttrede han:

ad 1. Den ovennævnte Resolution kan efter sine Ord

ikke ansees anvendelig paa andre Embedsmænd end dem,

der efter Forordn, af 8. Marts 1843 § 37 behove Kongens

Tilladelse til at modtage Valg som Althingsmænd, og da

denne Forordn, udtrykkelig refererer sig til Anordn, af

28. Mai 1831 § 2, som kun udkræver saadan Tilladelse

for de Embedsmænd, der ere forsynede med en af Kongen

underskreven Bestalling eller Ordre, eller Confirmation,

kan Resolutionen, saavidt han skjc5nnede, ikke finde An-

vendelse paa de Præster paa Island, som ikke have kgl-

Confirmation paa deres Kaldsbreve, men ere udnævnte al

Stiftamtmanden eller Stiftsøvrigheden, og dette saa meget

mindre, som det ved Affattelsen af den nævnte § i For-

at' 8. Marts 1843 vist ikke kan være overseet, at der paa

Island gives en Mængde Præster, der ikke ere forsynede

med en af Kongen underskreven Bestalling, Ordre eller

Confirmation, og Henviisningen til Anordn, af 28. Mai

1831 § 2, hvori dette gjbres til Betingelse for, at Embeds-

mænd skulle have Kongens Tilladelse til at antage de

paa dem faldne Valg, altsaa bliver af saa meget stori'e

Betydning. Stiftamtmanden over Island har heller ikke

den medfulgte Skrivelse oplyst, at Præster, der ere i det

omhandlede Tilfælde, ved foregaaende Valg til Althinget

have anholdt om og erholdt Samtykke til at modtage det

paa dem faldne Valg, men selv om dette skulde have

været Tilfældet, hvorom Oplysning maa kunne faaes i de

Indberetninger, Stiftamtmanden har at gjSre til Kongen

. om de meddelte Tilladelser, kan dette efter hans Formening

ingen Indflydelse faa paa Spbrgsmaalets retlige Besvarelse.

ad 2. Den ovennævnte kgl. Resolution af 12. Mai
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Indenrigsministeriets Skrivelse til Amtmanden 4852.

over Nord- og Oster -Amtet, ang. Afskrifter af
29

1£^br-

Adkomst-Dokumenter for de under Thingore Klo-

ster horende Jorder. Khavn den 29. Septembr.

1852. — Isl. Copieb. 1852, Nr. 731.

Efter at. have, i Anledning af Administrator for

Thingore Klostergods, R. M. Olsens hertil i sin Tid ind-

komne Andragende, om at erholde meddelte verificerede

Afskrifter af alle de Dokumenter, som maatte findes i

den herværende arnamagnæanske Samling, angaaende
de under bemeldte Klostergods horende Jorders Marke-
s KjeI og tilhorende Servituter, ved Amtets Skrivelse af

^2. Septbr. f. A. modtaget de forlangte Oplysninger,

har Ministeriet foranstaltet vedlagte Samling af de her-

hen horende Dokumenter affattet, som Hr. Amtmanden
ljenstl. anmodes om behageligen at ville tilstille for-

na)vnte Administrator Olsen til Afbenyttelse og Opbe-
Varing blandt de dette Gods vedkommende Papirer. —
Indenrigsministeriet den 29. Septembr. 1852 *.

d. A., der bestemmer, at den for Embedsmænd efter For.

af 8. Marts 1843 § 37 fornødne Tilladelse til at modtage
Va,lg til Althinget ikke bliver at meddele Nogen af de

Embedsmænd, der have underskrevet den ommeldte Adresse,

forudsætter netop, at den Vedkommende kan være bleven

valgt til Althingsmand, og det kan saa meget mindre for-

bydes at stemme paa nogen af disse Embedsmænd, som
det ikke er utænkeligt, at den Vedkommende kunde ville

nedlægge sit Embede, naar han blev valgt til Althings-

mand, under hvilken Forudsætning der ikke bliver SpSrgs-

maal om Resolutionens Anvendelse paa ham. Hvis altsaa

nogen Embedsmand, som behtfver kongeligt Samtykke til

at modtage det paa ham faldne Valg, bliver valgt til Al-

thingsmand
, maa Suppleanten i hans Sted indkaldes,

hvorimod det hele Valg ikke af den Grund kan erklæres

^

ugyldigt, saa at Omvalg strax skulde foretages.

) under samme Datum er en Godtgj oreise af 20 Rud. for Af-
skrifterne af de paagjeldende Dokumenter anviist til Ud-
betaling af Finantskassen. Copieb. sst. Nr. 730.
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4852. Indenrigsministeriets Skrivelse til Stiftamt-

2<Tsq^. manden over Island, ang. Bopæl for Sysselmanden

i Skaptafells Sysselerne. Khavn den 29. Septbr.

1852. — Isl. Copieb. 1852, Nr. 736.

Ved at indsende Erklæring fra Sysselmanden i

Skaptafells Syssel angaaende Sporgsmaalet om, hvor

han for Fremtiden har at tage Bopæl, har Hr. Stiftamt-

manden, næst at yttre, at det for Tiden er næsten

umuligt for Sysselmanden at forskaffe sig en Bopæl paa

et for Sysselets Beboere mere bekvemt Sted end i den

vestligste Deel af Sysselet eller Dyrhola Rep, hvor han

nu opholder sig, samt at det vilde medføre en stor

Géne for hans Brevvexling med Amtet, naar han log

Bopæl i den ostlige Deel af Sysselet, ved behagelig

Skrivelse af 29. f. M. indstillet, at det indtil videre maa

tillades bemeldte Embedsmand at være bosiddende i

Myrdalen, og at Amtet, efter at Postvæsenet er ordnet,

maa indkomme med endeligt Forslag, om det Sled,

som da maatte ansees hensigtsmæssigst for alle Ved-

kommende.

I Anledning heraf meldes tjenstl. til behagelig

Efterretning og videre Bekjendtgjbrelse, at Ministeriet

bifalder den saaledes af Hr. Stiftamtmanden gjorte Ind-

stilling i det Hele. — Indenrigsministeriet den 29. Sep-

tembr. 1852.

so. Septbr. Indenrigsministeriets Skrivelse til Stiftamt-

manden over Island, ang. Valg af Embedsmænd

til Ålthinget. Khavn den 30. Septbr. 1852. —
Isl. Copieb. 1852, Nr. 745.

Ved at indsende en af Exam. jur. Jon Gudmunds-

son i de islandske Blade forfattet Beretning om For-

handlingerne paa det saakaldte Thingvallambde den

11. og 12. f. M., har Hr. Stiftamtmand en i behagelig

Skrivelse af 23. s. M. forespurgt, om den i allerh. Re-
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solutioo af 4 2. Mai d. A. indeholdte allerh. Befaling, 1852.

hvorefter den for Embedsmænd iftilge For. 8. Marts ^T7^T}

jQio o « 30. Septbr.
I84d § 37 fornbdne Tilladelse til at modtage Valg til

Althinget ei bliver at meddele nogen af de Embeds-
mænd, som have underskrevet den under iO. August

A. til Hg. M. Kongen affattede Adresse, vil være an-

vendelig paa Præster i Almindelighed, eller kun paa

dem af disse, som ere forsynede med allerh. Confirma-
ll°n paa deres Kaldsbreve.

Efter at have angaaende Sagen brevvexlet med
Generalprocureuren for Danmark, meldes tjenstl. til be-

hagelig Efterretning, at Ministeriet maa antage, at aller-

hbislbemeldte Resolution ikke kan være anvendelig paa

andre Embedsmænd end dem, der efter For. af 8. Marts

*843 § 37 behbve Kongens Tilladelse til at modtage

Valg som Althingsmænd, og da denne For. udtrykke-

ren refererer sig til Anordningen af 28. Mai 1831 §2,
s°m kun udkræver saadan Tilladelse for de Embeds-

mænd, der ere forsynede med en af Kongen under-

skreven Bestalling, eller Ordre eller Confirmation, kan

den foranforte Bestemmelse ikke finde Anvendelse paa

de Præster paa Island, som ikke ere enten udnævnte

af Hs. M. Kongen, eller have kongel. Confirmation paa

deres Kaldsbreve. — Indenrigsministeriet den 30. Sep-

lembr. 4852.

Kongeligt Budskab til den danske Rigsdag, *• oktbr -

angaaende Thronfolgen. Christiansborg den 4.

Oktbr. 1852 *. — Dette Budskab er meddeelt den for-

bede Rigsdag ved Premierministeren (Bluhme) og trykt i Rigs-

dagstidenden for Aaret 1852. — Dep. Tid. 1852, S. 729-730.

Algreen-Ussings Samling af Love og Anordninger m. v. Dan-

mark vedkommende, 1852, S. 631-635.

Vi Frederik den Syvende åc. sende Rigsdagen

Vor kgl. Hilsen.

Efter at det med den Almægtiges Bistand er lykket

'J Thronfolgelov 31. Juli 1853.
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4852. Vore landsfaderlige Bestræbelser, ved en med Hovedel

4. Oktbr. for den ældste Linie af det Holsten- Gottorpske Huus,
x

— Hans Majestæt Keiseren af Busland, under
24

'

.

Mal
1851 i

J 1 Juni

Warschau underskreven Protokol 1

, saa og ved Sam-

') Denne paa Fransk affattede Protokol lyder i dansk Over-

sættelse saaledes:

Hans Majestæt Kongen af Danmark og Hans Majestæt

Keiseren af Rusland have. i Betragtning af de mellem

Deres ophøiede Forgjængere i Aarene 1767 og 1773 slut-

tede Overeenskomster, og henseet endvidere til: at Keiser

Paul, hoilovlig Ihukommelse, dengang Storfyrste af Rus-

land, saavel for at sikkre Freden i Norden en varig Grund-

vold, som for at fjerne Alt, som enten paa den Tid eller

senere kunde foranledige Misforstaaelser eller Stridigheder

i det ophøiede Oldenborgske Huus, har givet Afkald for

Sig og Sine Arvinger og Efterkommere, til Fordeel for

Kong Christian den Syvende, hoilovlig Ihukommelse, som

ogsaa for Hans kgl. Krones Arvinger, paa alle Sine Ret-

tigheder og Fordringer paa Hertugdømmet Slesvig i Al-

. mindelighed, saavel som paa den forhenværende fyrstelige

Deel af samme i Særdeleshed; — at Hs. M. Keiser Paul

paa samme Maade og af de samme Bevæggrunde, har

paa Egne og Descendenters, Arvingers og Efterkommeres

Vegne givet Afkald paa Alt det, Han besad i Hertugdøm-

met Holsten, enten i Fællesskab med Hs. M. Kongen af

Danmark, eller særskilt 5 — at denne Aftrædelses-Akt af

Hertugdømmet Holsten udtrykkeligt ikkun har fundet Sted

til Fordeel for Hs. M. Kong Christian den Syvende og

' hans mandlige Afkom, ligesom ogsaa eventualiter til For-

deel for Kongens Broder, Prinds Frederik og dennes mand-

lige Afkom ;
— og: at de Eventualiteter, som selve Ordene

i denne Aftrædelses-Akt tilstede, for en Deel alt ere ind-

traadte derved, at Kong Christian den Syvendes mandlige

Afkom er uddød, eller kunne fuldstændigt indtræde i en

mere eller mindre nær Fremtid, uden at de nævnte Trans-

aktioner paa nogen Maade have foreskrevet, hvorledes

der da vilde blive at forholde; og: forudseende de Farer,

som 'denne de bestaaende Traktaters Taushed kan have

for det danske Monarchi, dersom, efter at den nu i Dan-

mark regjerende mandlige Linie var uddød, Lex regia

ligefrem bragtes til Anvendelse i en Deel af dette Mo-
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tykke, samt ved Renunciations- og Cessions- Akler af 1852.
'18. Juli 1851, af Vore Thronen nærmest staaende Fræn- 4. Oktbr.

narchi
5 — fundet, at det var deres Pligt, ligesom ogsaa

deres Ret, som Efterkommere af de hbie Parter, der have

afsluttet Traktaterne af 1767 og 1773, at træffe en yder-

ligere Overeenskomst om de Combinationer, som mest

maatte egne sig til Losningen af det dobbelte Qiemed, som
de tilsigte. Ifdlge heraf have Undertegnede, efter en om-

hyggelig Undersøgelse af alle de Spbrgsmaal, som ere

knyttede til dette Anliggende, under udtrykkeligt Forbe-

hold af deres respektive Souverainers hbie Samtykke, ind-

byrdes vedtaget og sammenfattet i nærværende Protokol

fo'lgende Punkter:

1 . Det Maal, man har stillet sig for at bevare saavel

Freden i Norden, som den indre Fred i det ophbiede

Oldenborgske Huus, nemlig Opretholdelsen af det danske

Monarchies Integritet, kan ikkun naaes ved Hjælp af en

kombination, som, med Udelukkelse afQvinderne, kalder

Mandsstammen alene til Arv i alle de Lande, som nu

ere forenede under Hs. M. Kongen af Danmarks Scepter.

2. Prinds Christian af Slesvig- Holsten -Sbnderborg-

Gliicksborg og hans Gemalinde Prindsesse Louise af Hes-

sens mandlige Afkom forener i sig de Arverettigheder,

som, i Tilfælde af at den nu i Danmark regjerende Mands-

stamme skulde uddoe, tilkomme fornævnte Afkom i Medfbr

af Hds. kgl. Hbihed Landgrevinde Charlotte af Hessens,
^

hendes Sons, Prinds Frederik af Hessens og hendes Dat-

ters, Prindsesse Marie af Anhalt-Dessaus Renunciationer.

3. Ledet af det Onske fra Sin Side at fuldstændig-

gjbre de Adkomster, som flyde af disse Renunciationer,

for saaledes at fremme en Combination, der vilde være

af saa hbi Vigtighed for Vedligeholdelsen af det danske

Monarchies Integritet, er Hs. M. Keiseren af Rusland be-

redt til at give Afkald paa de eventuelle Rettigheder, som
maatte tilhore ham, til Fordeel for Prinds Christian af

Gliicksborg og hans mandlige Afkom. Dog maa herved

bemærkes: — at de tvende yngre holsten- gottorpske Li-

niers eventuelle Rettigheder udtrykkeligen forbeholdes; -—

at de Rettigheder, hvorpaa den ældre Linies ophbiede
Chef vilde gjbre Afkald paa egne og mandlige Efter-

kommeres Vegne til Fordeel for Prinds Christian af Gliicks-
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1852. der, og endelig ved Anerkjendelse i en mellem Os og

4. .Oktbr. Hans Majestæt Keiseren af Østerrig, Konge af Ungarn og

Bohmen, Prinds-Præsidenten for den Franske Republik,

Hendes Majestæt Dronningen af det forenede Kongerige

Storbritannien og Irland, Hans Majestæt Kongen af Preus-

borg og hans mandlige Afkom, atter skulde falde tilbage

til det russiske Keiserhus, naar — hvad Gud forbyde —
Prinds Christians mandlige Efterkommere skulde uddBe;
samt — at, saasom Hs. M. Keiserens Renunciation hoved-
sageligen vilde skee i den Hensigt, at lette en Combina-
tion, som det danske Monavchies vigtigste Interesser kræve,
vil den saaledes tilbudte Renunciation ophbre at være
forbindende, dersom selve Combinationen skulde mis-
lykkes.

4. 1 Medfbr af de i ovcnstaaende §§ 2 og 3 an-
tydede Betragtninger vilde Prinds Christian af Glucksborg
tilligemed hans Gemalinde og efter dem Deres Hoiheders
mandlige Efterkommere, mere end nogen anden Linie,

have Adkomster og Egenskaber, som i paakommende Til-

fælde vilde gj Ore dem skikkede til at succedere i de nu
under Hs. M. Kongen af Danmarks Scepter forenede
Lande.

Ifolge heraf ere Hofferne i Kjobenhavn og i St. Peters-

borg blevne enige om: at Hs. M. Kongen af Danmark
vil betegne Prindsen og Prindsessen af Glucksborg i For-
ening som præsumtive Arvinger til Allerhbistsammes Krone,
i Tilfælde af at det nu regjerende Dynasties Mandsstamme
skulde uddbe ; at Hs. Majestæt vil underrette de med Dan-
mark i venskabeligt Forhold staaende Magter om Sin

allerhbieste Bestemmelse; at dersom endnu andre Renun-
ciationer maatte ansees nødvendige og bnskelige, for at

sikkre denne Combination et fuldkomment heldigt Udfald?

det da vilde blive Hs. M. Kongen af Danmark, som over-

tog saadanne Skadesløsholdelser, hvortil der maatte er-

kj endes at være antagelige og billige Adkomster tilstede;

— og endelig : at de nødvendige Forhandlinger for at give

de Arrangementer, ifolge hvilke Prindsen og Prindsessen

af Gltlcksborg ville blive anerkjendte som præsumtive
Arvinger til .den danske Throne, Charakteren af en Eu-
ropæisk Overeenskomst, skulle finde Sted i London.

De Undertegnede forbeholde sig at forelægge nær-
værende Protokol for deres ophbiede Souverainer og at

andrage paa Deres hbie Ind viigelse i de deri indeholdte

Bestemmelser.

Warschau den
5

'

Juni
1851.

(undertegnet)

Reedtz. Nesselrode. Meyendorff.

Hendes Hbihed Prindsesse Louises Acceptations- og

For8ikkrings-Akt
?
og Hans Hbihed Prinds Christians Con-

sens og Forsikkrings-Brev, begge udstedte den 18. Juh

1851, findes trykte i Anhang til Rigsdagstidenden for den

forenede Rigsdag for Aaret 1852, S. 55—60.



Kgl. Budskab ang. Thkonfolgen. 333

sen
, Hans Majestæt Keiseren af Rusland og Hans Maje- 1852.

stæt Kongen af Sverrig og Norge, i London under 8. 4. Oktbr

Mai d. A. afsluttet og senere ratificeret Traktat, at er-

hverve Sikkerhed for, at det danske Monarchi vil i sit

hele nuværende Omfang kunne forblive samlet under

eet Scepter, om end den fra Hbisalig Kong Frederik

den Tredie, hoilovlig Ihukommelse, paa Sværdsiden ned-

rammende mandlige Slægt, der har Arveret til Thronen,

skulde uddbe, er det Vor Kongelige Agt, i Overeensstem-

toelse med anfbrte Forhandlinger og Aktstykker, at

^ærksætte en saadan Ordning af Thronfolgen for samt-

oge Vort Scepter undergivne Lande, at, saafremt det

fra Kong Frederik den Tredie paa Sværdsiden ned-

stammende mandlige Afkom, som ifolge samme Konges
Under U. Novbr. 1665 givne Kongelov har Arveret til

den Danske Throne, maatte uddbe. al Arveret efter

d^nne Kongelovs Artikler 27—40 da skal være op-

hævet, og Thronfolgen for samtlige under Vort Scepter

forenede Lande gaae over paa Vor hbistelskede kjære
Fr«nde, Hans Hbihed Prinds Christian af Slesvig-

Holsten-Sonderborg-Gliicksborg °£ Hans mandlige Afkom
med Hans Gemalinde, Vor hbistelskede kjære Sbdskende-
^arn, Hendes Hbihed Prindsesse Louise Vilhelmine Frede-

rikke Caroline Auguste Julie af Slesvig-Holsten-Sbnder-

b° rg-Glucksborg, fbdt Prindsesse af Hessen, saa at paa

dette Afkom, Mand efter Mand og Mand af Mand, avlet

Uc»* ret lovligt Ægteskab, Kronen nedarves efter Fbrste-

fodselsretten og den agnatiske Linealfblge.

Vi ville derfor, i Henhold til Grundloven af 5. Juni

4849 § 4
?

for Kongerigets Vedkommende herved aller-

naad. have den nu forsamlede forenede danske Rigsdag

°Pfordret til at give Samtykke til denne Thronfblgens

Ordning, hvilken derefter af Os vil blive gjort gjeldende
Ved en det hele Danske Monarchi omfattende Akt.

Vi have bemyndiget Vor Udenrigsminister til at

leddele Rigsdagen de til Oplysning af dette Vort Bud-
skabs Indhold fornbdne Aktstykker.
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1852. Vi forblive Rigsdagen i Kongelig Huld og Naade

bevaagen. Befalende Eder Gud! — Skrevet paa Vort

Slot Christiansborg den 4. Oktobr. 4 852-

i2. oktbr. Islandske Departements Skrivelse til Stiftamt-

manden over Island og Amtmændene samme-

steds, ang. Uniformsknapperne for de civile

Embedsmænd. Khavn den 12. Oktobr. 1852. —
Isl. Copieb. 1852, Nr. 762-64.

Under 17. i f. M. har Hs. M. Kongen rescriberet

Indenrigsministeriet saaledes:

UI Henhold til Vor i Vort Geheime Slatsraad, paa

allerund. Forestilling fra Vor Finantsminister, under D. D.

afgivne allerh. Resolution, ville Vi allern. have Dig til"

kjendegivet, at Uniformsknapper i tvende Storrelser,

respective af 9 og 6 Liniers Diameter, de større for-

synede med den danske Stats store Vaaben med en

Krone over, de mindre med den blotte Krone, strax

blive at anlægge af alle under det Dig allern. betroede

Ministerium sorterende Civilembedsmænd, for hvilke

Uniformer ere reglementerede, hvorhos Vi allern. be-

myndige Dig til, forsaavidt Omstændighederne, navnligen

Vedkommendes Trang, maatte tale derfor, at tilstaae

en passende Henstand med Anlæggelsen af bemeldte

Uniformsknapper".

Hvilket herved tjenstl. meddeles Hr. (Tit.) til be-

hagelig Efterretning og videre Bekjendtgjo'relse. — Det

islandske Departements Expeditions-Contoir den

Oktobr. 4852.

14. oktbr. Reglement for Disciplene, i den lærde Skole i

Reykjavik. Islands Stiftamtshus og Laugarnes den

14. Oktobr. 1852. — Original -Aftryk i Islands Bog-

trykkeri ved Einar t>6roarson 1852. 8 Sider i 8*° (Testen

sluttes paa 7de Side). — Et andet Aftryk sammesteds og tøv~
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rigt med samme Indretning, men med Trykkeaar 1864, har 1852.

enkelte Afvigelser og Tilsætninger, som her ere satte i An- 14, Oktbr.

mærkninger.

Reglur fyrir pilta 1 hinum lærba skola 1 Reykjavik.

Su er ætlun skéla vors, ab afla piltum Iærd6ms-

fcekkingar, glæoa skynsemina, laga og styrkja viljann,

°g efla hjå J>eim siopryoi og géba sioi; en til J)ess, ao

tessari ætlun verbi framgengt, ber bryna naubsyn til,

a o piltar hafi fastar reglur til ab fara eptir, J>annig lag-

a°ar, ab J>eir veri timanum sem bezt til békibnanna,

°g venist til reglusemi og sibgæbis, og [>vi setjum vér

reglur Joær, sera nu skal greina, og skulu piltar gæta

t>eirra vandlega.

1. grein. Dyravbrbur skal hringja skélabjbllunni å

hverjum virkum degi, hålfri stundu eptir mibjan morgun;
skulu

{)é heimasveinar allir J>egar fara å fæ tur, og vera

alklæddir ab halfri stundu libinni, [>vt ab j)å skal dyra-

vbrbur læsa svefnloptunum, og halda {>eim læstum,

l^ngab til piltar hålta a kveldin. Å helgidbgum, og

begar leyfi eru, skulu piltar allir vera komnir å fætur

ab minnsta kosti kl. 8
1

2. grein. Å bllum virkum dbgum er tfminn, frå

M piltar koma å fætur og til kl. 73/4, ætlabur til morgun-

verbar, og skal t>å dyravbrbur låta sépa leslrarstofurnar

4 meban, og vibra J)ær.

3- grein. Å bllum virkum dbgum er hringt til bæna
a morgnana kl. 7,50', og skulu allir piltar, bæbi heima-

sveinar og bæjarsveinar, vera vib bænir.

4. grein. Gefa skal piltum témstund sibustu fimm

^faiiturnar aptan af tveimur fyrstu kennslutimunum, ogK ab auki frå kl. 10 3
/4 til H V*, en fyrstu 5 minut-

urnar framan af tveimur sibustu kennslutimunum 9
; en

3 t*Eigi skal [oab \>6 teljast brot, £>6tt f'6taferbin dragist 5

Hunutur yfir 7 å virkum dbgum, og 10 mmutur yfir 8 å
netøidogum og leyfisdogum". Tilf. i Aftrykket 1861.

J u°g skulu f>eir nota mmutur fessar ser til hressingar uti

undir berum himni, fegar vebur er fært til [less", Tilf. 1864.
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185$. annars må enginn gånga lit ur bekk sinum, nema meo

14. Oktbr. leyfi kennarans, en hver skal sitja kyrr i sinu sæti,

{)ångao til timinn er liti, og hvorki hafa samræour né

gjora nokkurs konar 6reglu. Beri svo vio, ao kennari

sé ekki i einhverjum bekk, meoan å kennslutimanutn

stendur, ]?å skulu piltar J>eir, seui eru i {)eim bekk,

sitja {>ar kyrrir, og hvorki hafa umgång né håvaoa, [og

skulu umsjénarmennirnir 1
i bekknum hafa gætur å, a&

eigi sé lit af breytt.

5. grein. Timanum fra kl. 2 til kl. 4 skulu piltar

verja til miodegisveroar, og skal dyravorour hafa lestrar-

stofurnar læstar J)ann ti'ma og viora j)ær 2
.

6. grein. Timann fra kl. 7 til kl. 8 hafa piltar til

kvoldveroar, og skal dyravorour
J>å

einnig låta lestrar-

stofurnar vera læstar a meoan 3
.

7. grein. Å rtimhelgum dogum bllum er hrfngt til

kvoldbæna kl. 40, og skulu allir heimasveinar vera f»ar

vio staddir; en undir eins og bænum er lokio, skulu

allir heimasveinar gånga til rekkju; skal |)å dyravorour

hafa lokao litidyrum sk61ans og slokkt bil lj6s i svefn-

loptunum, [>egar kl. er 40 a
/4. En })egar leyfi eru og 4

helgidbgum skal litidyrum sk61ans eigi loka fyr en kl-

41, og ljésin i svefnloptunum eigi slokkt fyr 4 .

8. grein. Timanum frå kl. 4 til kl. 7 e. m. skulu

') [og skal umsj6narmaourinn, 1864.

2
) <t

Allir heimasveinar skulu vera komnir upp i sk61a Jegs*

kl. er 4, en eigi sæta feir J)6 neinni hegningu, f)6tt £eir

komi 5 mmutum eptir". Tilf. 1864.

3

) uAUir heimasveinar skulu vera komnir upp i sk61a f>egar

kl. er 8, en [>6 sæta f>eir engri hegningu, fr6tt [>ao dragist

allt ao 10 mmutum yfir kl. 8". Tilf. 1864.

4
) uEf piltar a leyfisdbgum vilja vera inni i lestrarstofunum,

sem feir f>6 eigi mega fyr, en gdlfin, er fau eru J>vegin>

eru oroin fmr, f)å mega j>eir fao; en £6 skal så, seøi

sioastur gengur ut ur bekknum, segja dyraveroi til, °£

bibja hann ao loka aptur, og åbyrgjast feir allt fao, el

kann ao skemmast eoa tynast, meoan f>eir eru far.inm .

Tilf: 1864.
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piltar verja til lesturs, og enginn piltur ma J>ann tfma 1852.

tara burlu frå skélanum, nema me<5 leyfi og vitund J^ess Oktbr.

kennara, er umsj6nina hefir f skélanum 1
; eins Jpegar

freir koma frå kvbldboroun, taka J>eir Jjegar aptur til

lesturs, og sitja vio hann til kvbldbæna, og gæta J)å

somu reglu meo burtfbr fré skélanum eins og åour.

^nginn heimasveinn tær heldur leyfi til ao båtta, fyr

ei)
* åkveoinn tfma, nema hann sé veikur.

9. grein. Annanbvorn sunnudag, sem messao er

a Islenzku, skulu allir piltar gånga f kirkju; skulu J>eir

vera allir f sk61anum, {>egar klukkan er télf, gånga J)vi

næst
{ kirkju, og sitja J)ar eplir skélarooinni ; må enginn

piltur gånga ut um messuna, og eigi gånga ur kirkju,

ty p en kennari så, sem meo er, stendur upp. En J>ann

SUnuudaginn, sem })eir eigi fara i kirkju, skulu heima-
Sveinar halda hiislestur i skélanum kl. 11, og skulu

tør allir vera vio hann.

* u - grein. Bæjarsveinar allir skulu ^egar fara heim
1

og kennslutfmar eru riti, oe alls ekki koma f

ann {)ao sem eplir er dagsins, nema J>eir eigi brynt

^

r, ndi,
g skulu })å fara J)egar aptur, og J)vf er af lokio 2

.

1.

n§*nn lærisveinn, hvorki heimasveinn né bæjarsveinn,
ma tara burtu ur bænum ån leyfis skélastjéra 3

.
Eigi

heldur neinn bæjarsveinn eoa utanskélamaour vera
naetursakir

f skolahusinu. Vili einhver piltur vera i

Planum
i sumarleyfinu, skal hann få leyfi sk61astj6ra

1 l>ess, en sk61astj6ri skal umgångast J)ao vio yfirum-
sj4nartnenn skélans, J)egar til lengdar leikur.

i uOg segir hann, hver6U lengi hann ætlar ab vera i burtu,

°g lætur kennarann vita, [>egar hann kemur aptur". Tilf.

1864.

j ttl^å dagana, sem leyfi eru, mega f>eir koma upp i sk61ann
Ser til skemtunar, ef Jieir vilja, einkum inn i kennara-
stofuna og saungstofuna". Tilf. 1864.

} [„Enginn heimasveinn må fara burtu ur bænum ån lev fis

sk61astj6ra, og enginn bæjarsveinn, nema hann låti hann
vi*a £a&'\ 1864.

XV * 22
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1852. \\. grein. Lærisveinar eiga vandlega ab gé ab

14. Oktbr. eldi og lj6sum, ab enginn vobi hljotist afjjvf; f>eir mega
~"

hvorki taka lj6s eba kertapipur J)aban, sem t>eim er

stabur ætlabur, eba flytja ur einu herbergi i annab.

f)urfi einhver piltur upp å lopt, eptir Joab ab dimmt er

orbib, til ab sækja eitthvab, mega ]?eir eigi fara })ångab

meb Ijés sjålfir, heldur skulu {>eir fara til dyravarbar,

og fylgir hann J)eim meb lj6sbera, ef hann meb nokkru

méti kemst til ])ess. Pubur eba skotplpur må enginn

hafa nokkurstabar f skélanum.

12. grein. Lærisveinar mega ekkert skemma, sem

sk6linn å; en ej ri einhver sig sekan i [)vf, {)å bæti

hann fullar skababætur, og skulu kennararnir gångast

fy ri r J)esskonar målefnum
,

Jpegar dyravorbur eba um-

sj6narmenn bera j)au upp fyrir |>eim. Somuleibis skulu

J)eir og gæta joess, ab loka dllum hurbum skélans, er

J)eir gånga um, og eins hlibinu a skélabrunni.

13. grein. Lærisveinar eiga lika ab fara vel me&

fot sin og bækur; mega J)eir eigi heldur farga neinu

af munum sinum, nema foreldrar eba fjårhaldsmenn

leyfi. Forbast skulu f>eir og, ab taka nokkub J>a&, sem

abrir eiga, og eigi heldur kaupa eba taka i skuld, nema

meb vilja og vitund fjarhaldsmanna sinna, og skulu all' r

varast, ab låna pillum peninga eba penfngagildi, m6^

j)v( foreldrar pilta eru eigi skuldbundnir til, ab borga

})esskonar lån.

14. grein. [Åbur en skéli er settur å haustum?

skal læknirinn og kennari einn, sem skélastjéri nefnii'

til, lita eptir ollum lærisveinum, hvort nokkur J>eirra

han* klåba eba litbrot å hdrundi; Jpvi ab enginn før

inngaungu f skélann, nema hann sé meb ollu laus vi&

sh'kan kvilla f
. Sé hokkur piltur veikur af J>ess

kyns

') istedenfor denne forste Passus, fra [, har Aftr. fra 1^.

saaledes: uEnginn fær inngaungu i skdlann å haustuni?

nema hann sé meb ollu laus vib klåba, og gætir lækm 1

skélans ab J>vi i byrjun hvers månaoar, hvort nokkur

piltur hafi {>ann kvilla".

•
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sjiakleik, skal fjårhaldsmanni hans [)egar sagt til, og 1852.
s^a l hann annast, ab pilturinn verbi læknabur. |>egar U. Oktbr.

einhver heimasveinn verbur veikur, skal ^egar segja

t^o sk6lastj6ra, eba {>eim kennara, er
J)å

hefir umsjén
' s^olanum, og skal J)å dyravbrbur annast um, ab hann
k°rcrist upp å spftala, og fåi J>ar abbjtfkrun

J)å,
sem hann

t)arf meb. Verbi bæjarsveinn veikur, [skulu J>eir *, sem
hann er til hiisa hja, tilkynna {>ao bréflega sk6Iastj6ra.

^5. grein. Enginn lærisveinn må venja komur
sfaar Å gildaskåla eba bnnur veitingahus, og er slikt

me& ollu bannab*

4 6. grein. Sérhver lærisveinn skal hafa vitnis-

bur&arbék
; rita kennararnir i hana vitnisburb piltsins

a viku hverri, hvernig honum hefir gengio f hverri
v*s>ndagrein, oa vib hver månaoam6t aoaleinkunn fyrir
allan niånuoinn, og sbrnuleiois fyrir hegoun hans {)ann

J^nubinn; skulu piltar syna vitnisburbarbék J>essa fjår-

a dsmonnum sinum i hvert skipli og ritab er i hana,

1,1 sannindamerkis um J)ab, ab hann hafi séb hana,

hann rita neban undir i hvert skipti nafn sitt
3

.

JJ°n nokkur piltur sig sekan i nokkurs kyns 6reglu,

0r t heldur er i kennslutima eba endraruær, verbur

P ntab i b6k, sem til }>ess er ætlub, og J)ess getib i

Vltti«sburbarb6k piltsins.

grein. Sk61astj6ri hefir yfirumsj6n { skélanum,

f
s^vilu hinir kennararnir skipta hinni almennu um-

s
J6n å milli S(n meb hans råbi. Auk [)ess nefnir sk61a-

J [skal så. 1864.
'

J Aftr. fra 1864 tilfoier:
etp6 er heimasveinum leyfilegt ab

fera a dansleik, ef tfminn eigi kemur i båga vib kennsluna

;

\?& verba f>eir ab låta sk6lastj6ra vita {»ab i tækan tima.

Bæjarsveinar aptur å m6ti |mrfa jiess eigi vib. Ef heima-

sveinar vilja vera i samkvæmi ab kvBldi dags, fram yfir

akvebinn håttatima, verba |>eir ab bibja um leyfi til fess

a

kl. 8 um kvbldib".

) Aftr. fra 1864 tilfoier: tt
Taka piltar vib ?>eim sibari hluta

laugardags, en skila f>eim aptur hvem månudags morgun".

22 *
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1852. stjéri til umsj6narmenn ur flokki lærisveina sjalfra, svo

^"TT^^marga, sem honum J>ykir f)6rf å. Skulu J>eir styfkja

kennarana af fremstå megni til, ab vib halda gébri reglu,

og låta })ann kennarann, er hefir umsjénina i {)ab skipti,

undir eins vita, og einhver piltur gjorir sig sekan

einhverri st6rkostlegri éreglu; en })egi J>eir yfir, ver&ur

[>ab {)eirra abyrgoarhluli.

18. grein. Lærisveinar skulu i ollu syna kennurum

sinum hlybni og aubsveipni, og mega peir buast vib

hegnlngu fyrir hvert brot å goori reglu eptir målavoxtuin-

Einkum skulu J>eir forbast alla ofnautn åfengra drykkja,

og er J)ao bein utreknmgarsbk ur skola, ef ab J)vi kvebur

til muna. Einnig skulu })eir varast, ab venja sig å miktø

tébaksnautn, meb J)\i hun er skableg fyrir heilsu og

fjor uuglinga, og i sk6lahusinu ma dl Is enginn læri-

sveinn reykja.

pessar reglur samfykkjum ver ab ollu leyti. — Island

stiptamtshusi og Laugarnesi dag 14. Oktober 1852.

J. D. Trampe. H. G. Thordersen. 1

is oktbr. Indenrigsministeriets Skrivelse til Marine-

ministeriet, ang. Opsendelse af et Krigsskib til

Island i Sommeren 1853. Khavn den 18. Oktbr.

l£f>2. —jfclsl. Copieb. 1852, Nr. 773.

ehaeelie Skrivelse af 11. d. M. har Marine*

minis^^t begjært Indenrigsministeriets Yttringer med-

delte om, hvorvidt det maalle ansees nodvendigt, at el

Krigsskib til næste Aar, saaledes som i de foregaaend e

Aar? har fundet Sted, udsendes paa et Krydstogt til Is-

land, og forbliver stationeret der saalænge den f° r

Togtet bestemte Tid tillader det, eller om det ikke

maatte være tilstrækkeligt, at et af de med anden Be-

') Aftrykket fra 1864 har ingen Forandring i Datum eller

Underskrifter.
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stenimclse udrustede Krigsskibe blot anlober Island og 1852.

opholder sig der i en kort Tid for at vise Flaget, ellerV^^^
°ra det i det Hele ansees nødvendigt, at noget Krigs-

skib viser sig under Island.

I Gjensvar herpaa undlader jeg ikke tjenstligst at

Melde, at Ministeriet maa ansee det ønskeligt, at der

°Ssaa til næste Aar kan blive opsendt et Krigsskib til

kland, saaledes at det anlober Reykjavik og opholder
Sl
8 sammesteds i en Tid af 14 Dage til 3 Uger. —

Udenrigsministeriet den 18. Oktbr. -1852.

Indenrigsministeriets Skrivelse til Stiftamt- ». oktbr.

banden over Island, ang. Indsendelse af Regn-

skaberne fra Sysselmænd og Administratorer.

Khavn den 21 Oktbr. 1852. — isl. Copieb. irø,
Nr. 778.

For at det offentlige Statsregnskab, der pleier at

^sluttes
i Lobet af September Maaned hvert Aar, efter

atsrevisorernes og Finansministeriets derom ytlrede

nske kan indeholde, en fuldstændig Oversigt over
^et is^andske Regnskab, vil det være nbdvendigt, at

ikke blot det islandske Jordebogskasseregnskab, men
°83aa de specielle Regnskaber fra Island, saavel Sys-

selsregnskaber som Administrationsregnskaber , hertil

Udkomme saa betimeligen, at den nysommeldte Over-

^ kan optages i ovennævnte Statsregnskab,

Ministeriet maa derfor tjenstligst have Hr. Stift-

amtmanden anmodet om, behageligen at ville indskjærpe
Vedkommende Regnskabsførere i det Dem betroede
'

.ta.t, til Dem at indsende de paagjældende Regnskaber
Saa betimeligen, at de af Dem kunne fremsendes her-
hl med del i Mai Maaned retournerende Postskib, eller
1 alt Fald med den næst derefter faldende Skibsleilighed.

Næst endnu at tilstille Hr. Stiftamtmanden vedlagte
Gjenpart a f Ministeriets Skrivelse af D. D. til Land-
fogden paa Island betræffende Jordebogskasseregn-
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1852. skabets Indsendelse, undlader man ikke slutteligen al

^TrCT" henlede Hr. Stiftamtmandens Opmærksomhed paa , at

fblgende Regnskaber fra Sonderamlet for 4 85 1 — 5^

endnu ikke ere hertil indkomne, nemlig:

for Administrationen afGuIlbringa ogKjosar Syssels Jorder

— — — Kirkebai Klostergods

— — _ Thykkebai Klostergods

og af Intraderne af Gullbringu og Kjosar Syssel,

og forventer Ministeriet, at De vil foranstalte det For-

nodne til at bemeldte Regnskaber indsendes hertil

snarest muligt.— Indenrigsministerietden21.Oktbr.1852 1
-

30. oktbr. Indenrigsministeriets Skrivelse til Ministeriet

for Kirke- og Underviisningsvæsenet, ang. Prove

og Attester for Ansogere med Hensyn til deres

Kundskaber i det islandske Sprog. Khavn den

30. Oktbr. 1852. — Isl. Copieb. 1852, Nr. 807.

Ved allerhoieste Resolution af 8. April 1844, hvor-

af Gjenpart tjenstligst vedlægges, er det bestemt, at

de om Ansættelse i Island Ansogende skal paalægges

at ledsage deres Andragende med paalidelig Attest om.

at de idetmindste forstaae det islandske Sprog og deri

kunne gjbre sig forstaaelige for de Indfodte.

Da allerhoistbemeldte Resolution ikke indeholder

nogen nærmere Bestemmelse om, af hvem den om-

bandlede Attest skal meddeles, har man hidindtil ladet

sig nbie med en Attest fra en eller anden her studerende

Islænder, som havde meddeelt Vedkommende Under-

viisning i Sproget.

Der er imidlertid flere Gange bleven f5rt Anke

l

) under samme Datum ere ligelydende Skrivelser afgaaede

til Amtmændene, med Udeladelse af den sidste Passus af

Brevet. Isl. Copieb. sst. Nr. 779—780. - Landfogden

anmodes om at paasee, at Jordebogskasseregnskabet kan

blive indsendt med det i hvert Aars Mai Maaned fra Island

retournerende Postskib, eller i alt Fald en Extrakt for Jorde-

bogskassen for det sidst fortøbne Qvartal, sst. Nr. 781.
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over, at der paa denne Maade ikke lilborligen blev 1852.

sbrget for allerhbistbemeldte Resolutions Overholdelse, 30^Oktbr.

og navnlig har den paa Thingvbllum i sidstafvigte

Sommer sammentraadte Forsamling i det i dansk Over-

sættelse ligeledes vedlagt folgende allerunderdanigste

Andragende ankel over, at de danskfbdle Embedsmænd,

som siden Resolutionens Emanation ere blevne ansatte der

i Landet, ikke have fyldestgjort de i bemeldte Resolution

opstillede Fordringer, hvilket man har formeent hidrbrer

derfra, atBeviislighederne for disse Embedsmænds Kjend-

skab til Landets Sprog ikke have væretpaalidelige, og der

er derfor andraget paa, at den kgl. Resolution nærmere

maatte blive bestemt derhen, at enhver Ikke-lndfbdt,

som maatte attraae Embedsansættelse i Island, skulde

underkaste sig en offentlig Prbve i det islandske Sprog,

enten for de islandske Lærere ved Kjobenhavns Uni-

versitet eller ved den lærde Skole i Reykjavik.

Ministeriet maa ogsaa for sit Vedkommende ansee

Jet for bnskeligl, at en stbrre Garanti kunde erholdes

for de omhandlede Altesters Paalidelighed.

Forsaavidt der i saa Henseende, som forberbrt,

er som Alternativ foreslaaet, at Vedkommende skulle

aflægge en Prbve paa deres Kundskab i Sproget ved

Reykjavik lærde Skole, da vilde dette i Almindelighed ikke

have nogen praktisk Anvendelse, idet Attesterne om

Ansbgernes Kyndighed i Sproget skulle ledsage deres

Ansogninger om Embedsansætlelse forinden samme

kunne komme i Betragtning. Selv en offentlig afholdt Prbve

her ved Universitetet turde derhos være mindre nbd-

vendig, især med Hensyn til de kun lidet strænge For-

dringer, som efter den foranfbrte allerh. Resolution

gjbres til Vedkommendes Kundskab i Sproget, og hvori

der formeentligen ikke for Tiden, og navnlig saalænge

der er Mangel paa qvalificerede Supplikanter til de is-

landske Embeder, er Anledning til at gjbre nogen For-

andring. Oiemedet formenes derimod tilstrækkeligen at

kunne opnaaes, naar den befalede Attest blev udstedt



344 Indenhm. Skriv. ang. Prove i Islandsk.

1 852. af den i det oldnordiske Sprog ved Kjobenhavns Uni-

l'^T^TT" versitet ansatte Lector Konrad Gislason, der er indfødt Is-
30. Oktbr. '

.

lænder, og jeg skulde derfor tjenstl. udbede mig at

Ministeriet for Kirke- og Underviisningsvæsenet Sammes

Yttringer, saavel over Sagen i det Hele, som navnligen

med Hensyn til, om der maatte være Noget imod, at

det blev den nævnte Universitetslærer paalagt, at ud-

stede de omhandlede Attester, efter at han har provet

Vedkommendes Kundskab i Sproget, behagel. med-

delte ved Bilagenes Tilbagesendeise. — Indenrigs-

ministeriet den 30. Oktbr. 1852.

30. oktbr. Indenrigsministeriets Skrivelse til Amtmanden

over Nord- og Oster-Amtet, ang. Virkningen af

nrefnnderet Fattignnderstottelse til nægte f5dte

B6rn. — Khavn den 30. Oktober 1852. —
Isl. Copieb. 1852, Nr. 808.

Med Hensyn til, at der af en Præst i Nord-Amtet

er bleven reist Tvivl om , hvorvidt det Fattigbidrag,

der er tilstaaet et uægte fod t Barn, kan ifolge Fdn. 30.

April 4 824 § 3 Nr. 10 hindre dets Forældre, Fader

eller Moder, fra Indgaaelsen af Ægteskab, naar Bidraget

ikke erstattes, har lir. Amtmanden i en til Cullusmini-

stenet stilet, men derfra hertil afgiven, Skrivelse af

28. Juli d. A. henstillet Sporgsmaalet til Ministeriets

Afgjorelse.

Da det uægte Barn følger Moderens Forsorgelses-

hjem og den Understøttelse, som er tillagt Barnet, der-

for maa ansees som ydet Moderen, maa det, naar det

er Moderen, der agter at indgaae Ægteskab, ifolge

de i fornævnte Lovbestemmelse brugte Udtryk,

saavel som det Oiemed , hvori samme er given,

ansees for utvivlsomt, at, saalænge den Moderen til

hendes udenfor Ægteskab avlede Barns Underholdning

o
%g Opdragelse tillagte Hjælp ikke virkelig er refunderet

Fattigvæsenet, Fattigbestyrelsen i den Commune, hvor
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Mandspersonen, med hvem hun vil indgaae Ægteskab, 1

er forsørgelsesbereltiget, og som ved Ægteskabets 30.

stiftelse overtager Forsørgelsespligten, saavel med Hen-

syn til Konens ægte som uægte Bern, maa være be-

rettiget til at modsætte sig samme, hvilken Rettighed

Fattigbestyrelsen ogsaa maa tilkomme i det Tilfælde, at

Mandspersonen er forsørgelsesberettiget i den samme

^°mmune, som Fruentimmeret.

Forsaavidt det af Hr. Amtmanden dernæst er an-

^ j at man i Island sædvanligviis gjor Forskjel paa
den Understottelse, som af Fattigvæsenet ydes et Barn

under 4 6 Aar, eller en Vanfdr af ældre Alder, og den

Understøttelse, som tillægges en Familie eller Person

over
i 6 Aars Alderen , idet alene den sidstnævnte

Understottelse i Almindelighed fordres tilbagebetalt,

skulde jeg ikke undlade tjenstl. at bemærke, at ligesom

den foranforte Grundsætning ikke vil kunne komme i

^tragtning i den her omhandlede Henseende, saaledes
synes det ei heller stemmende med den i Island fulgte

^egel, hvorefter den Understottelse, som af Forsorgelses-

distriktet er ydet et Fruentimmer til hendes Barns

Underholdning under hendes Ophold i en anden Com-
tøuue, er til Hinder, at hun der kan erhverve For-

Sorgelsesret.

Derimod kan en Faderens uægte Barn tillagt ure-

enderet Understøttelse ikke være til Hinder for hans
Ægleskab, thi da Barnet følger Moderens og ikke Fa-

nens Forsorgelseshjem, er der ikke et saadant Iden-
litetsforhold tilstede mellem Faderen og Barnet, at en

^Ue tillagt Understottelse kan ansees som ydet ham,

^gesom ogsaa hans Ægteskab med et andet Fruentimmer
end Barnets Moder , saaledes som af Hr. Amtmanden
Se lv bemærket, ikke kan bevirke nogen Forandring i

henseende til Forsørgelsespligten.

Ved tjenstl. al meddele Hr. Amtmanden Forestaaende
1,1 behgl; Efterretning og videre Bekjendtgjorelse, und-
rer Ministerietikkeat tilfoie, at skjøndt der saaledes i det

852.

Oktbr,

N
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1852. ovenanførte Tilfælde ifolge Lovgivningen tilkommer ved-

l^~Q]tfhT
kommende Fatligbestyrelse Ret til at modsætte sig det

intenderede Ægteskabs Indgaaelse, tor det dog forventes,

at naar det efter Sagens samtlige Omstændigheder, og

navnligen naar begge Personer ere arbeidsdygtige,

ikke er sandsynligt, at der ved Ægteskabets Indgaaelse

vil paadrages Mandens Forsorgelsessted nogen For*

sbrgelsesbyrde, at vedkommende Commune da ikke

vil gjore Brug af den strænge Ret i Henseende til

Nægtelse af Samtykke til det attraaede Ægteskab. —r

Indenrigsministeriet den 30. Oktbr. 1852.

4. Novbr. Indenrigsministeriets Skrivelse til Sportel-

kassereren, ang. Bekostning til Udgivelsen af en

statistisk Beskrivelse af Island. Khavn den 4.

Novbr. 1852. — Isl. Copieb. 1852, Nr. 821.

Da Ministeriet har tilladt, at det islandske Depar-

tement maa udbetales el Beløb a.f200Rbd. til Udgivelse

i det islandske Sprog af det Afsnit af det af Professor

Bergsøe udgivne Skrift aDen danske Stats Statistik",

som bandler om Island, saa skulde jeg herved tjenstl.

have Hr. Secretairen anmodet om, behagel. at ville ud-

betale ovennævnte 200 Rbd. af det ved Finantsloven

det statistiske Bureau for indeværende Aar tilllagle

Belob, og derefter fore samme til Udgift i det af Dem

herfor aflæggende Regnskab. —- Indenrigsministeriet

den 4. Novbr. 1852.

29. Novbr. Indenrigsministeriets Skrivelse til Finans-

ministeriet, ang. et udarbeidet Udkast til LoV

om Skibsfart og Handel paa Island. Khavn den

29. INovbr. 1852. — Isl. Copieb. 1852, Nr. 849.

Ved tjenstl. at tilstille Finantsministeriet hoslagte af naig

udarbeidede Udkast til Lov om Skibsfart og Handel paa Is-
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land med tilhørende Motiver, samt Sagens Acter, undlader 1852.

jeg ikke at bemærke, at da Ordningen af den islandske ^HTx-T^tT
H

' ° 29. Novbr
Handelssag ei blot af den islandske Befolkning imode- 1

sees med stor Længsel, men ogsaa af Regjeringen lige

fra 1846 er erkjendt for at skyldes denne Landsdeel,

°8 at være paatrængende fornoden, er det Indenrigs-

Ministeriets Pligt at sdge Sagen forelagt den nuværende

"igsdag. De flere Lovarbeider, som Ministeriet i denne

Tid har haft og har at fremme , i Forbindelse med

Vidtløftigheden af de Akter og Forhandlinger , som
inaatte gjennemgaaes forinden Udkastet til en Lov om
den islandske Handel kunde udarbeides, have imidlertid

bindret mig fra tidligere at tilendebringe dette Arbeide,

°8 idet jeg herved , forinden videre foretages
,

lige

tjensll. udbeder mig Hr. Finansministerens Yttringer

°ver det nævnte Lovudkast behage!', meddelte, tillader

J eS mig al tilfoie den Bon, om muligt at maatte er-

holde velbemeldte Ministers Erklæring saa tidligen med-

deelt
?

at Sagen kunde blive foredraget Kongen og Lov-

udkastet forelagt Rigsdagen inden Juul. — Indenrigs-

ministeriet den 29. Novbr. 1852 J
.

Indenrigsministeriets Skrivelse til Ministeriet 29-
Novbr.

for Hertugdommet Holsteen, ang. Behandlingen

af et Lovudkast om Islands Handel og Skibsfart.

Khavn den 29. Novbr. 1852. — Isl. Copieb. 1852,

Nr. 852.

Lige siden det islandske Althings forste Sammen-

komst i Aaret 1845 bar det stadigen med stor En-

stemmighed andraget paa den islandske Handels Fri-

givelse for fremmede Staters Undersaatter, og det kan

ved Skrivelser af samme Dato fra Indenrigsministeriet

C?« G. Bang) tilstilles Udkastet ligeledes General-Procu-

reuren (Algreen-Ussing), og den forhenværende Stiftamt-

mand paa Island, Kammerherre M. H. Rosenorn, lige-

ledes til Betænkning. Isl. Copieb. sst. Nr. 850. 851.



348 Indknrm. Skhiv. ang. Lovudkast om Handelen.

1852. ei heller nægtes, at den Isolering, hvori Island hidtil

29. Novbr. har befundet sig med Hensyn til Handelsanliggen-

der, maa ansees for uheldig, og at Indbyggerne have

retfærdigt Krav paa, at dette Forhold forandres. Ord-

ningen af denne Sag er derfor ei blot af den islandske

Befolkning imodeseet med stor Længsel, men ogsaa af

Regjeringen siden i Aaret 1846 erkjendt at skyldes

bemeldte Landsdeel og at være paatrængende nød-

vendig. Jeg har derfor anseet det for Ministeriets Pligt

at fremme denne vidtløftige Sag, saa meget som Om-

stændighederne have tilladt, og har jeg til den Ende

udarbeidet det hosføleende Lovudkast med tilhorende

Motiver.

Dette Lovudkast maa vel endnu betragtes som blot

foreløbigt , da det for Tiden er tilsendt Finansmini-

steriet og Generalprocureuren til Betænknings Afgivelse,

men jeg har dog ikke villet undlade allerede nu tjenstl.

at udbede mig D. Excellences Yttringer om, hvorvidt

sammes Forelæggelse for den holsteenske Stænder-

forsamling maatte, med Hensyn til Lovens almindelige

Indhold, ansees nødvendig, idet jeg i saa Henseende

skal tillade mig at bemærke, at det vel blev iagttaget

ved Udgivelsen af Plakat af 28de Decbr. -1836, hvor-

ved nogle nærmere Bestemmelser bleve givne om den

indenlandske islandske Handel, men tillige al gjore op-

mærksom paa, at Forholdene dengang vare meget for-

skjellige fra dem, som nu finde Sted, idet navnlig Sagen,

som i sig selv var mindre paatrængende, ikke derved

led noget Ophold, da samme blev forelagt samtidig for

Hertugdommernes og for Kongerigets Provindsialstændcr.

Skulde derimod nærværende Lovudkast forelægges

Hertugdommernes Stænderforsamlinger, maatte det, for

at have nogen Betydning, skee forinden samme blev

forelagt den lovgivende Rigsdag, men i saa Fald vilde

Sagens endelige Afgjørelse blive udsat meget længere

end ønskeligt. Hertil kommer, al den Interesse, som

denne Sag kan have for Hertugdømmerne og navnlig
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for Hertugdømmet Holsteens Vedkommende, kun kan 1852.

antages at være saare ringe , idet den Handel , som "TTT^
H < » .

° ' 29. Novbr.
aertra drives paa Island, er aldeles ubetydelig, og at

Sagen derimod, naar det ikke maatte være nodvendigt

at forelægge Loven for Hertugdømmernes Stænderfor-

samlinger
, kan ventes afgjort muligen endnu inden

bemeldte Forsamlings Sammentræden og ialt Fald saa

belimeligen, at Loven endnu vilde partielt kunne træde
1 Kraft allerede til næste Foraar. — Indenrigsministeriet

den 29de Novbr. 1852 K

Indenrigsministeriets Skrivelse til Stiftamt- 4. Decbr.

banden over Island, ang. Sundtold af fremmede

Varer, der fores til Island. Khavn den 4. Decbr.

1852. — Isl. Copieb. 1852, Nr. 855.

Fra Kjobmændene G. F. Siemsen og M. W. Bjering

1 Reykjavik bar Ministeriet modtaget et Andragende, dat.

^8. Septbr. d. A., hvori de besvære dem over, at de

have maattet betale Oresundstold for en Ladning af

c
- H00 Tonder Rug, som for deres Regning skal i

Svigte Sommer være bleven sendt fra Riga directe til

Reykjavik med Skibet
(C
Jakob", fort af Skipper Sophus

Bentzen, idet de have bemærket, at der saavidt vides

*kke tidligere er bleven erlagt Sundtold for^slige Lad-

ninger, naar de fores til Island.

Ministeriet har i denne Anledning brevvexlet med

Finansministeriet, som har tilbagemeldt, at da Oresunds

°g Strbmtoldrullen ikke indeholder nogen Bestemmelse

°m Toldfrihed i Sundet og Belterne for fremmede

^arer
, der fores fra fremmede Steder til Island,

men der kun i § 8 af Bekjendtgjflrelsen af \. Jan. 1842,

') s. D. er en omtrent ligelydende Skrivelse afgaaet til

Ministeriet for Slesvig, hvori navnlig fremhæves, at det

eneste Handelshus fra Flensborg, som forhen havde taget

activ Deel i den islandske Handel, nu havde trukket sig

tilbage . Copieb. sst. Nr. 853.
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1852. om indenlandske Skibes og Varers Behandling i Sundet

^^T" og Belterne tilstaaes Toldfrihed for Varer, der udgaae

til og hjembringes fra Færøerne, Island og GrcJnland,

altsaa mellem Danmark og de nævnte Bilande, er Sund-

tolden af det omhandlede Parti Rug ved Skibet Jakobs

Klarering af 25. Mai d. A. rigtig beregnet , hvorhos

Ministeriet, med Hensyn til Supplikanternes foranforte

Paastand , endvidere har Ulfoiel , at ifolge Oresunds

Toldkammers Erklæring ere, forsaavidt vides, ikke tid-

ligere fremmede Varer directe fra fremmede Steder

forte sundtoldfrie til Island , medens vel fremmede

Produkter ere forte sundtoldfrie fra Kjobenhavn til Is-

land, ligesom der heller ikke i Anordningerne om den

islandske Handel er nogen Bestemmelse, der tilsiger

Afgiftsfrihed i Oresund og Belterne for Farten fra

fremmede Steder.

Hvilket herved tjenstl. meddeles Hr. Stiftamtmanden

til behagel. Efterretning og Bekjendtgjorelse for An-

dragerne. — Indenrigsministeriet den 4. Decbr. 1 852.

4. Decbr. Indenrigsministeriets Skrivelse til Amtmanden

over IS ord- og Oster-Amtet, ang. Beregning af

Administrations-Salair. Khavn den 4. Decbr.

1852. — - hl. Copieb. 1852, Nr. 857.

Ved Reivsions Erindringsposter til Administrations-

regnskaberne for MiSdruvalla og Munkathveraa Kloster-

godser, samt de saakaldte storre og mindre Oefjords

Syssels Jorder, for Aaret til Fardag 1849, blev, blandt

andet, opkastet det SpOrgsmaal, om vedkommende

Administratorer kunde tilkomme Administrations-Salair

af det Bidrag, der ifolge Plak. af 18. Juli \ 848 udredes

til Dækning af de med Althingets Afholdelse forbundne

Omkostninger af de jorddrotlige Afgifter af det kongl-

Jordegods.

Efter at have over dette Sporgsmaal modtaget

Hr. Amtmandens Betænkning i behagel. Skrivelse af
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24; Septbr. sidsiafvigte , undlader Ministeriet ikke, til

behagel. Efterretning og Bekjendtgjorelse for Administra-

torerne af de kongl. Godser inden Nord- og Ost-Amtet,

tjenstl. at melde, at ligesom, efter hvad af Hr. Amt-

manden er bemærket, Klosterpræsternes Salairer ei fra-

dages, forinden Administrations-Salairet beregnes, saa-

tødes kan indtil videre samme Regel folges med
Hensyn

til det Bidrag, der paalignes det kongl. Jorde-

gods til Udredelsen af de med Althins;ets Afholdelse
0,,bundne Udgifter. — Indenrigsministeriet den 4.

,} ecbr. 1852.

Indenrigsministeriets Skrivelse til Finants- 7. Decbr

ministeriet, ang. Opmaaiing af Islands vestlige

°6 nordlige Kyster. Khavn den 7. Decbr. 1852. —
Isl

- Copieb. 1852, Nr. 859.

1 Betragtning af de aldeles ufuldstændige nautiske

Efterretninger om Islands Vestside og nogle Fjorde paa
^ordsiden

, blev- det paa det forhenværende Rente-

kammers, efter Brevvexline med den daværende
Pi,Qantsdeputation, nedlagte allerunderd. Forestilling, ved
al,erh. Resolution af 9. Juni 1847 bestemt, at disse

Steder paa Island skulde i de næstpaafolgende to Aar

systematisk hydrographisk undersoges
,

og at dertil

isatte af den islandske Jordebogskasse anvendes

6000 Rbd., elier 3000 Rbd. for hvert af disse Aar, for-

ben 2000 Rbd., som af Sbkort-Archivets Midler, til

Afholdelsen af de med dette Foretagende forbundne

^tøkostninger
, forventedes tilskudte, hvorhos det ved

a,,erh. Resol. 6. Mai s. A. blev tilladt, at den i sin

T,d for Statskassens Regning til Fiskeriforsbg ved Fær-
°erne anskaffede Jagt, Karen Knuth, maatte blive an-

vendt
i bemeldte Oiemed , hvorefter der til sammes

Eqvipering og Istandsættelse af de for Aaret 1848 be-

stemte 3000 Rbd. blev i Begyndelsen af samme Aar

foranstaltet udbetalt et Beldb af 804 Rbd. 24 Sk. Men
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1852. da bemeldte Jagt i Foraaret 1848 var klar til at afgaae

7. Decbr. til Island paa Opmaaling, udbrod Oproret og gjorde

det nødvendigt at anvende Officererne til anden

Tjeneste, og indtil videre at stille denne Expedition

i Bero.

Imidlertid er Spørgsmaalet om denne Sags Fremme

nu igjen bragt paa Bane, idet Ministeriet i Anledning

af en til samme indkommen Forespørgsel, om fornævnte

Jagt kunde ventes afhændet , med Hensyn til dens

ovenberorte Bestemmelse til Brug ved de omhandlede

nautiske Undersøgelser, fandt sig foranlediget til at

brevvexle med Directeuren for Søkort-Archivet, som i

sin vedlagte Svarskrivelse har, næst at henlede Mini-

steriets Opmærksomhed paa Nødvendigheden af de

forberørte Undersøgelser, hvortil fornævnte Jagt endnu

kunde anvendes, paa det varmeste anbefalet Sagens

Fremme.

Ved i denne Anledning tjenstl. at bemærke, at

ligesom jeg med Directeuren for 1 Sokort-Archivet

maa være enig i, at de omhandlede Under-

søgelser, som paa Grund af Krigens Udbrud i Aaret

4848 bleve udsatte, ere paatrængende nødvendige, og

det saa meget mere , som Handelen paa Island nu

ventes aabnet for fremmede Nationer, idet Maneelen af

slige nautiske Efterretninger om en meget besøgt Deel

af Landet , foruden at forringe Statens Anseelse lige*

overfor Udlandet, muligen vilde fremkalde flere Ulykkes-

tilfælde , som det maatte være magtpaaliggende at

forebygge, skulde jeg lige tjenstl. udbede mig Finans-

ministeriets Yttringer behagel. meddeelte, om Samme vil

have Noget at erindre imod, at den alt i Aaret 4 84?

besluttede Expedition til Opmaaling af de fornævnte

Steder paa Island foretages i Sommeren 1853, og 1854,

efter den tidligere lagte Plan, og at der af de til dette

Oiemed ved allerh. Resolution af 9. Juni 1847 bestemte

6000 Rbd. optages som en extraordinair Statsudgift

paa Finantsbudgettet for 1853—54 Restbeløbet af den
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for det tørste Aar bestemte Sum med 2195 Rbd. 72 Sk., 1852.

°§ Paa Budgettet for 1854—55 de ovrige 3000 Rbd.

Med Svaret udbedes det indsluttede Bilag tilbage-

sendt. — Indenrigsministeriet den 7. Decbr. 1852.

7. Decbr.

Indenrigsministeriets Skrivelse til det kgl. 15
-
Decbr-

danske Landhusholdningsselskab, ang. Under-

stottelse til Landvæsenet i Island. Khavn den

15. Decbr. 1852. — Isl. Copieb. 1852, Nr. 874.

Amtmanden for Islands Nord- og Ost-Amt har
med vedlagte Skrivelse af 24. Septbr. d. A. hertil ind-

sendt det ligeledes hosfolgende Andragende med 2
bilage, hvori Jens Jensen Stæhr anholder om en Under-

pelse af 300 Rbd., for at anvendes til Jorddyrkning
1 Island, hvor han allerede har gjort flere heldige For-
s<*g med Ploining, Steenkjorsel o. s. v.

Efter de særdeles fordeelagtige Vidnesbyrd, hvor-
med det ommeldte Andragende er ledsaget, og Amt-
mandens indstændige Anbefaling, kan der neppe være
nogen Tvivl om , at de af Supplikanten i Island fore-

tagne Forsbg have haft en meget gavnlig Indvirkning

Paa Indbyggernes Sands for Jorddyrkning, hvorfor hans

bestræbelser
i denne Retning upaatvivleiigen fortjene

Paaskjbnnelse og Opmuntring.

Men hvor gjerne Ministeriet end bnskede at yde
ham nogen Understøttelse til hans fortsatte Virksomhed,
Seer man sig dog ikke istand dertil af Mangel paa

Ressourcer, og Ministeriet har derfor troet at burde

henstille
til det kongl. Landhusholdningsselskab , der

hdligere har understbttet lignende Forsbg, navnlig paa

^serberne, om Samme ikke maatte finde Anledning til

Paa en eller anden Maade at bidrage til de omhandlede
gavnlige Foretagenders Fremme. — Indenrigsministeriet
den 45. Decbr. 4 852.

xr. B. 28
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1852. Indenrigsministeriets Skrivelse til Amtmanden
15. Decbr.

over vester-Amtet, ang. Handels-Anlæg paa Geirs-

eyri ved Patreksfjord. Khavn den 15. Decbr.

1852. — Isl. Copieb. 1852, Nr. 879.

Ved hertil at indsende et Andragende fra Kjob-

mand Thorstein Thorsteinsson paa Patriksfjord, om at

maatte opfbre Handelshuse og etablere Handel paa

Jorden Geirseyri, der er beliggende kun 370 Favne fra

Vatneyri, hvor der forhen skal være udmaalt en Plads

til det paa Patriksfjord hidtil bestaaende Handels-Etablise-

ment, har Hr. Amtmanden i behgl. Skrivelse af J.Oktbr.

d. A. bemærket: atOpfbrelse af Handels-Etablissementer

oftere forhen er bleven tilladt paa saadanne Steder,

der vel have været beliggende udenfor den til det

ældre Etablissement henlagte Grund, men dog i saadan

umiddelbar Nærhed af samme, at derfra kan benyttes

det samme Havneleie, hvilket ogsaa her er Tilfældet; —

at Meddelelsen af den ansbgte Tilladelse i nærværende

Tilfælde vilde være saa meget mere bnskelig, som der

kun er et eneste Handels-Etablissement paa Patriksfjord,

men at det var at befrygte, at Andrageren, der paa

t
Jorden Geirseyri driver Landboskab, vilde blive nbdt

til at opgive sit Forehavende om Handels Etableringi

naar han skulde flytte bort fra bemeldte Jord, og op-

fore de nodvendige Bygninger paa selve Handelsstedet

Vatnseyri.

Skjbndt det ikke kan ansees bnskeligt, at der gives

Tilladelse til at opfbre Handelsetablissementer udenfor

de til dette Oiemed opmaalte Grunde, hvor saadanne

findes, har Ministeriet dog, i Betragtning af de i nær-

værende Tilfælde tilstedeværende særdeles Omstændig'

heder , ikke troet at burde modsætte sig Hr. Amt-

mandens Indstilling om, at Supplikanten maa opfbre

det af ham paatænkte Handels-Etablissement paa Jorden

Geirseyri.
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Hvilket herved tjensil. meldes Hr. Amtmanden til 1852.

behgl. Eflerretning og Bekjendtgjbrelse for Supplikanten.^T"^^'
— Indenrigsministeriet den 15. Decbr. 1852.

Kirke- og Underviisningsministeriets Skrivelse 21. Decbr

W Biskoppen over Island, ang. Understøttelse til

det islandske Bibelselskab. Khavn den 21. Decbr.

1852. — Isl. Copieb. 1852, Nr. 910.

Som Formand for Bibelselskabet i Island har

Hoiærv. i behgl. Skrivelse af 3. f. M. andraget paa,

at den ved allerh. Besol. af 22. April 1818 bemeldte

Selskab allern. tilsagte Understbttelse af 60 Rbd. aarlig,

hvis Udbetaling for indeværende Aar af Landfogden

skal være bleven nægtet , fremdeles maa vedblive at

k°mme Bibelselskabet tilgode.

Foranlediget heraf meldes tjenstl., at ligesom for-

naevnte Understbttelse i de næst foregaaende Aar er

bleven udbetalt og opfort i Statsregnskabet som af-

holdt af de til tilfældige og uforudseelige Udgifter i Island

aarlig bevilgede 4000 Rbd., uden at nogen Bemærkning
1 Sa a Henseende er fremkommen fra Statsrevisorernes

Side,
saaledes har Ministeriet ikke fundet Noget at

hindre
imod, at bemeldte Understbttelse for inde-

værende Aar udbetales paa samme Maade , i hvilken
Hanenseende den fornbdne Ordre derfor herfra er tillagt

Landf gden i Island.

fra det imidlertid maa ansees rigtigere, at denne

Udgift for Fremtiden opfbres paa Finantsbudgettet,

skulde jeg, til nærmere Oplysning i bemeldte Henseende,

ljenstl. anmode D. Hoiærv. om, behgl. at ville meddele

Ministeriet en nbiagtig Underretning om Bibelselskabets

°economiske Status, saavel som dets Virksomhed i det

Hele. —
. Ministeriet for Kirke- og Underviisningsvæsenet

den 21. Decbr. 1852.

') under s. D. er Udgifts-Ordre afgaaei fra det islandske

departement til Landfogden. Copieb. sst. Nr. 911.

23*
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1852. Kirke- og Undervisningsministeriets Skrivelse

21 Decbr
- til Stiftsøvrigheden i Island, ang. Latinskolens

Budget og Rektorens Medvirkning ved sammes

Affattelse. Khavn den 21. Decbr. 1852. —

*

Isl. Copieb. 1852, Nr. 913.

Efterat det af Ephoratets Skrivelse af 12. i f. M-

er bragt i Erfaring, at saavel velbemeldte Ephorat som

Rector Johnsen have tiltraadt den af Underviisnings-

Inspecteuren fremsatte Formening om , at Oprettelsen

af et Skoleforstanderskab i Reykjavik maatte ansees

ufornbdent, men at der derimod kunde være Anledning

til, deels at indrbmme Skolens Rector en storre Med-

virkning ved Budgettets Affattelse og Omsorgen for

Skolens Bygning og dens Inventarium , deels at be-

myndige ham til at anvise mindre Regninger til Udbe-

taling af de bevilgede Budgetsummer, skulde jeg, $

behagel. Efterretning og Bekjendtgjbrelse for Rector, tjenstl-

melde , at Sagen i Henhold hertil vil være at ordne

paa den Maade, at Rector aarligen i betimelig Tid af*

fatter et Forslag til Skolens Budget for det næste F'*

nantsaar, hvilket Forslag derefter meddeles Ephoratet*

for af Samme at indsendes til Ministeriet med de Be-

mærkninger , hvortil Samme maatte finde Anledning-

Ligeledes vil Rector have at fore nbiagtigt Tilsyn med

Skolebygningens Vedligeholdelse, og navnlig at gj°
pe

Ephoratet opmærksom paa de Mangler ved samme,

saavel som ved Skolens Inventarium, som ikke af hatn

strax kunne afhjælpes ifblge den ham nedenfor med-

delte Bemyndigelse, eller til hvis Afhjælpning det nbd-

vendige Belbb'vil være at opfbre paa Skolens Budget-

Endeligen er Rector bemyndiget til at anvise ti'

Udbetaling af Skolens Kasse saadanne Regninger f°r

Fornbdenheder til Skolen, eller til sammes Reparation

m. v., hvis samlede Belbb ikke overstiger 30 Rbd. f° r

hvert Qvartal , forsaavidt de dertil fornbdne Summer

ere bevilgede ved Finantsloven, samt imod, at Ephoratets
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Approb^fion ved hvert Qvarlals Udlob erhverves paa 1852.

de saaledes skete Udbetalinger. 21. Décbr.

Slutteligen tilfoies , at ligesom det af Rector tif
-

Brug ved Sangundervisningens Meddelelse begjærte

Fortepiano allerede i afvigte Sommer blev opsendt til

Skolen, saaledes har Ministeriet ogsaa bifaldet det af

Rector
i Skrivelse af 4. Marts d. A. under 6te Post

raed Hensyn til en Forandring i Sangunderviisningen i

Skolen fremsatte Forslag, hvorved Ephoratet ingen Be-

mærkning har tilfoiet i den derom under 47. Mai d. A.

afgivne Erklæring. — Ministeriet for Kirke- og Under-

viisningsvæsenet den 2J. Decbr. 4852.

i

Indenrigsministeriets Skrivelse til Direkteuren 4853.

Sokort-Archivet, Viceadmiral Zahrtmann, ang. 4^Januar.

^rslag om at foretage Soopmaalinger ved Island.

Khavn den 4. Januar 1853. — isi. Copieb. 1853,

»r. 2.

Efter at have, i Anledning af D. Excellences behagel.

Skrivelse, betræffende den alt i Aaret 4 847 besluttede

Expedition til Opmaaling af flere Steder paa Vest- og

Nordsiden af Island, begjært Finantsministeriets Yttringer

leddelte, om Samme havde Noget at erindre imod, at

bemeldte Opmaaling foretages i Sommeren 4853, og

4854, efter den tidligere lagte Plan, og at der af

de hertil ved allerh. Resolution af 9. Juni 1847 be-

stemte 6000 Rbd. ,
hvoraf allerede 804 Rbd. 24 Sk.

blev som en extraordinair Statsudgift paa Finantsbud-

Bettet for 4 853—54 optaget Restbelbbet af den for det

forste Aar bestemte Sum, med 2195 Rbd. 72 Sk., og paa

Budgettet for 1854—55 de Bvrige 3000 Rbd., har jeg

Godtaget den i Afskrift vedlagte Svarskrivelse af 20.

f
- M.

, hvorefter bemeldte Ministerium ikke har villet

8»ve Samtykke til, at den ovennævnte Udgift paadrages

Statskassen.
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Ved herom tjenstl. at meddele Underretning, und-

lader jeg ikke lige tjenstl. at tilfoie, at hvis den om-

handlede Opmaaling desuagtet skulde besluttes iværk-

sat , haves der fra undertegnede Ministeriums Side

Intet imod , at Jagten Karen Knuth bruges i dette

Oiemed, hvorom man dog maatte onske sig meddeéH

nærmere Underretning, for at Svar derefter kan blive

meddeelt paa en hertil indkommen Foresporgsel om

Jagtens mulige Afhændelse. — Indenrigsministeriet den

4. Januar 1853.

7. Januar. Lov om den svævende Statsgjæld. Christians-

borg Slot den 7. Januar 1853 1
. — Denne Lov

(Finantsminister Sponneck) optages her i Forbindelse med de

andre om samme Gjenstand. Original-Aftryk i det Schultziske

Officin, 2 Bl. i 410
. Departem. Tid. 1853, S. 34. Algreen-

Ussings Samling af Love og Anordninger m. v. vedkommende

Danmark, 1853, S. 1.

Lov om den svævende Statsgjæld.

Vi Frederik den Syvende &c. G. V.: Rigsdagen

har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet fol'

gende,Lov:

De ifolge Lovene af 19. April 1850 og 25. Novbr-

1851, om den svævende Statsgjæld, indtil Udgangen ^

Marts 1853 gjeldende Bestemmelser forblive i
Kraft

indtil den 31. Marts 1854.

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.

Givet paa Vort Slot Christiansborg den 7. Januar 4853«
_ tf

12. Januar. Kongelig Resolution ang. Understøttelse til

Uddannelse i Tegnekunsten. Christiansborg Slot

den 12. Januar 1853. — isi. Depart. Forest. ogReso1,

Protok. 1853, Nr. 1. — I allerund. Forestilling fra Indenrigs'

ministeren (P. G. Bang) 10. Januar 1853 refereres til kong!-

Resolutioner 4. Februar 1851 og 4. Marts 1852, hvorved Sig"

urbur Gubmundsson af Skagafjords Syssel i Island bevilgede

') Lov 8. Decbr. 1853
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af Understøttelsesfondet for Island en Sum af 100 Rbd. for 1853.

hvert af disse Aar for
t
at uddanne sig i Tegnekunsten, og paa——

-

de samme Grunde indstilles:
12. Januar.

uat der af Renterne af den ved allerh. Resolution

af 25. Juli 1844 oprettede Understøttelsesfond maa

for indeværende Aar allern. forundes indbemeldte

Sigurour Guomundsson fra Island en Hjælp af \ 00 Rbd."

[Kongelig Resolution]:

Indstillingen bifaldes. — Christiansborg Slot den

1 2. Januar 1853.

Indenrigsministeriets Skrivelse til det kongl. is. Januar.

danske Landhusholdnings - Selskab, ang. Under-

stottelse til to islandske Landvæsens - Elever.

Khavn den 18. Januar 1853. — isl. Copiebog 1853,

Nr, 26.

Ved at meddele Ministeriet Underretning om de

fremskridt, Landvæsens -Eleverne Sæmundur Eiriks-

Son og Jon Pétursson, hvoraf den Forste har

været anbragt hos Landvæsens-Commissair Kofod paa

Viumgaard, og den Sidste hos Forpagter E. Hof-

man (Bang) paa Hofmansgave, have gjort i afvigte Aar,

har det konglige Landhusholdnings -Selskab ved be-

hagelig Skrivelse af 20. f. M., med Hensyn til, at be-

meldte Jon Pétursson indstændigen onsker at maatte

forblive som Landvæsens-Elev paa Hofmansgave endnu

et heelt Aar, eller til A, Novbr. 1853, forespurgt, hvor-

vidt Ministeriet kan forventes at ville deeltage i den

hermed forbundne Udgift for indeværende Aar.

Foranlediget heraf undlader Ministeriet ikke tjenstl.

at meddele, at ligesom der ved Skrivelse herfra af

28. Febr. f. A. blev lovet en Understøttelse af 50 Rbd.

til fornævnte Péturssons Oplærelse i samme Aar, saa-

ledes kan et lignende Bidrag for indeværende Aar i

samme Oiemed forventes tilstaaet, hvorimod Ministeriet

ikke seer sig istand til at bevirke en storre Under-
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853. stottelse til bemeldte Landvæsens-Elev i dette Aar, idet

man, saaledes som i Ministeriets forbertfrte Skrivelse
Januar.

af 28. Februar f. A. udhævet, er gaaet ud fra den

Forudsætning, at begge de fornævnte unge Mennesker

ville kunne anbringes paa lignende Vilkaar som de

tidligere Landvæsens-Lærlinge fra Island, Bjorn ArnasoD

og Thorarinn Arnason. — Indenrigsministeriet den 18.

Januar -1853.

Januar. Indenrigsministeriets Skrivelse til det kongl.

danske Landhusholdnings - Selskab
,

ang. Under-

stottelse til Landvæsenets Fremme i Island. Khavn

den 18. Januar 1853. — isi. Copieb. 1853, Nr. 27.

I Anledning af det med Ministeriets Skrivelse af

15. f. M. fremsendte Andragende fra Jens Jensen Stæbr

af Skipalon i Oefjords Syssel, om en Understøttelse af

300 llbd. til Fremme af hans fortsatte Bestræbelse for

en hensigtsmæssig Jorddyrknings Indforelse paa Island,

har det kgl. Landhusholdnings -Selskab ved behagelig

Skrivelse af 28. næstefter, med Hensyn til det i ved-

kommende Amtmands Erklæring fremsatte Forslag om,

at blive bemyndiget til at overdrage Supplikanten en

af de kgl. Jordeiendomme der paa Landet, enten af-

giftsfrit eller imod nedsat Afgift, begjært nærmere Un-

derretning meddelt om , hvorvidt Ministeriet maatte

være tilsinds at gaae ind paa dette Forslag.

Til Gjensvar herpaa undlader jeg ikke tjenstl. at

melde, at Ministeriet vel er sindet al bemyndige Amt-

manden til at overdrage fornævnte J. J. Stæhr fremfor

Andre en passende kongelig Jord i Nord-Amtet til Bygsel,

for at han desbedre kan blive sat istand til ved eget

Exempel at virke for det ovennævnte Formaals Fremme,

men at Ministeriet derimod ikke har fundet sig befoiet

til at bevirke Supplikanten, der maa antages selv at

ville nyde Frugten af de Jordforbedringer, som han

maatte foretage, enten Fritagelse for eller Nedsættelse
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1 de sædvanlige Jordafgifter, hvilket ei heller vilde 1853.
kunne skee uden Hjemmel i Finantsloven. — Inden-
ngsministeriet den 18. Januar 1853.

18. Januar.

Capitelstaxt for Hnnavatns og Skagafjords 24. Januar.

Sysseler i Norder-Amtet, fra Medio Mai 1853 til

samme Tid 1854. Fri3riksgafa den 24. Januar

1853. —
. Islandsk: Original-Gjenpart trykt som Schema

Paa et Halvark i Folio, og ved Udfærdigelsen udfyldt med
de passende Tal. Jevnf. Sig. Hansen : aUm ver&lagsskrår" i

»tSkyrslur um landshagi å Islandi" I, 234 ff.

Ver&lagsskrå, sem gildir i Hiinavatns
1 Skagafjaroar syslu fra mioju Mai månaoar
jafalengdar 1854.

syslu og

1853 til

Nr.

B. Nr.

rd.

I
1 ..... 26

2 (fard. 1853) 3

5

3

..... 2

3

2

..... 17

..... 13

C Nr.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

• • •

lynt. Hundrao. Alin.

sk. rd. sk. sk.

90 «/a 26 90 y2 21 y2

37 y, 20 33 16'/2

6 30 36 24 y2

55 28 56 23

63 y2 31 90 25 y2

38 27 16 21 y2

8 20 80 167a

50 l
/2 17 60 1

/« 14

40 17 85 y2 u l

h
24 30 » 24

20 25 V 20

17 21 24 17

16 20 • 16

M
i

a )) H

20 ya 12 78 10

27 8 42 7

8 10 » 8

58 12 8 9'A
78 12 18 10

') Rubrikkerne ere fuldstæntligen anfOrte i Capitelstaxten for

Hunavatns og Skagafjords Sysseler af 16. Januar 1851
(ovenf. S. 4-6).
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1853.

24. Januar.

• • • *

Silfurmynt. Hundrab. Alin.

sk. rd. sk. sk.

» 34 Vj 43 12 34

26 32 48 26

D » i) » »

3 18 !

/2
• 19 15 15 l

/a

3 16'/2 19 3 15

2 84 17 24 14

2 89 Va 17 57 14

1 24 18 72 15

1 53 23 27 18 Va

1 48 22 48 18

1 23 !
/i 18 64 !

/a 15

4 72 Vi 19 2 15

3 77 . 22 78 18

3 10 18 60 15

2 27 >/a 18 28 14 Va

1 58 19 24 15 Vi

3 29 19 78 16

C. Nr. 20

— 21

D. Nr. 22

— 23

— 24

— 25

— 26

E. Nr. 27

— 28

— 29

— 30

— 32

— 33

— 34

— 35

— 36

— 37 6 15 » 12

G. Nr. 38 3 7 18 42 15

— 39 » » » . »

— 40 2 63 !
/a 31 90 25 '/a

41 » • » » »

— 42 » 73Va » • 14 !

/a

— 43 1 22'a » » 23 Va

Mebalverb å hverju hundraoi og hverri alin 1

nefndum landaurum ver&ur:

Eptir A, efca i frféu . . . .

x
. . . . 24.59V 19V2

- B, — f ullu, smjori og tolg 24. (i 19

- c, — i tovoru af ullu . . 18.70Va 15

- D, — f fiski 18.25 14V»

- E, — i Ifsi 20.77 Ifi
1
/«

- F, — i skinnavoru .... 18.93Va 15

En me&alverb allra landaura, saman talin og skip 1

me& 6, syna mefcalverb allra me&alverfca

[hdr.] 20 Bbd. 87 Sk. [og alin] 16V* Sk.

FriBriksgåfu, 24. dag Januar-mån. 1853.

Vegna herra amttnanns Havsteins Eptir fullmakt

E. Briem. Gu&mundr Johnsen.
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Capitelstaxt for Thingfie og Oefj ords Sysseler «53.

i Norder- Amtet, fra Medio Mai 1853 til samme #££!^
Tid 1854. Friflriksgéfa den 24. Januar 1853. —
Islandsk: Original-Gjenpart trykt som Schema paa et Halvark
1 Folio, og ved Udfærdigelsen udfyldt med de passende Tal.

Jevnf. Sig. Hansen :
(t
Um verolagsskrår" i „Sk^rslur um lands-

hagi å Islandi" I, 234 ff.

Verolagsskrå, sem gildir i |>ingeyjar syslu og

' Eyjafjaroar syslu frå mioju Mai-månaoar 4 853 til jafn-

lengdar 4854.

rd.

A. Nr. 1
' 26

— 2 (fard .1853) 3

— 3 4

— 4 3

— 5 ...... 2

— 6 ...... 3

— 7 2

— 8 20

— 9 16
B. Nr. 10

— 11

— 12

— 13

C Nr. 14

— 15 .

— 16 .

— 17 i

— 18 •

— 19 »

— 20 .

— 21 .

D
« Nr. 22 .

— 23 2

24 2

y i il. Himrira JS Alin.J.1111U

sk. rd. sk. sk.

57 26 57 21 x

l%

58 ya 21 63 17 y,

80 29 '»

"

23

67 f

/a 29 60 • 23 ya

56 »/i 31 6 25

48 28 •

"

2272

1 20 10 16

/O ID \%

75 22 36 18

24 1

/> 30 60 24 y*

20 25 20

16 20 16

16 20 > 16

» » » »

24 15 12

27V2 8 57 7

8 y3 10 60 872

54 11 24 9

88 13 72 11

32 40 32

25 31 24 25

• » 11

69 16 30 13

63 15 90
9

13

Rubrikkerne ere fuldstændigen anforte i Capitelstaxten for

Hunavatns og Skagafjords Sysseler 16. Januar 1851 (ovenf.

S. 4-6).
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1853.

40

41

42

43

Silfurmynt. Hundrab. Alin.

rd. sk. rd. sk« sk.

o
• & A A44 1 A14 t?0 12

o OO lo Ol) 12

1
AA44 OlAl o4 17 !

/a

1 OU oo 7o 18

1 4/ /2
oo 4U /2 18

1 /in4vl

.

Ol O/l 17

A
• *± IH 13 '/a

Q 10 /2
1 Qlo QQVO lo

o O/ /2
1 A14 QQOO 11 Va

I Oo IQ *lo O/l44 10'/2

i QQOO lo f?0
• Æ

1 rt 1 /

137a
o #U lo QÆOO 13

O lu .
M 12

Q
. o D /2

1 Qlo OOoo 14'/*

o» 32 IOV2

,
2 83 26 */a

43 y2 21 72 17 Va

75 i) • 15

. 1 28 f

/2 • • 25

Mefcalverfc å hverju hundra&i og hverri alin i

nefndum landauram ver&ur:

• • •

25.45 20 V«

23.87 19

I8.61Vb 15

15.55 V« 12Vs

22. SVs 17 1
/*

1 5.9 1 V* 12V«

— B, — 1 ullu, smjori 01

— G, — 1 lévoru af ullu

— D, — i fiski

— E, — i ijsi

— F, — 1 skinnavoru . .

En me&alver& allra landaura saman talin og skip 1

ineb 6 s^na me&alverb allra me&alver&a

[hdr.] 20 Rd. 26 Sk. [og alin] 16 Sk.

Fri&riksgåfu, 24. dag Januar-mån. 1853.

Vegna berra amtmanns Havsteins Eptir fullmakt

E. Briem. Gu&mundr Johnsen*

24. Januar. Capitelstaxt for Nordermula og Sondermula

Sysseler i Oster-Amtet, fra Medio Mai 1853 til

*
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samme Tid 1854. Fri8riksgåfa den 24. Januar *853.

1853. — Islandsk: Original-Gjenpart trykt som Schema 24. Januar,

paa et Halvark i Folio, og ved Udfærdigelsen udfyldt med
de passende Tal. Jevnf. Sig. Hansen:

tt
Um verblagsskrår" i

c tSkyrslur um landshagi å Islandi" I, 234 ff. - Denne Ca-

pitelstaxt anfores som thinglæst i Norder-Mula Syssel 1860.

Verolagsskrå, sem gildir i Norbur -Mula syslu

°S i Subur-Miila syslu frå mibju Mai-månabar 1853 til

jafolengdar 1854.

rd.

A. Nr. 1 1 24

— 2 (fard. 1853) 3

..... 4

3

2

3

2

20

16

— 3

— 4

— 5

— 6
— 7

— 8

— 9
B

- Nr. 10

— 11

— 12

— 13

C Nr. 14

— 15

— 16

— 17

— 18

— 19 .... .

— 20

— 21

D
- Nr. 22 3

— 23 3
— 24 3

— 25 3

— 26 2

tynt. Hundrab. AK«Al 111.

rd. sk. sk

67 Va 24 67 l
/a
1

20

91 23 66 19

75 28 66 23

69 29 72 24

52 30 48 24 V-2

561h 28 68 23

197a 22 3 177a

10V2 20 lOVa 16

22 21 617a 177a

25 Va
f

31 84 25'Va

21 26 24 21

19 23 72 19

16 20 • 16

1 i 1 »

20 12 48 10

26 8 12 6"/a

7 8 72 7

62 12 88 10 '/a

86 V« 13 49 «/a 11

35 43 72 35

30 37 48 30

24 19 48 15 '/a

70 '/i 22 39 18

51 '/a 21 21 17

15 18 90 15

55 1
/* 15 45 12 Va

Rubrikkerne ere fuldstændigen anførte i Capitelstaxten for

Hunavatns og Skagafjords Sysseler den 16. Januar 1851

(ovenfor S. 4—6).
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1853.

24. Januar. E . Nr . 27 .

• • • • •

. • • • •

Silfurmynt. Hundraft. Alm.
T(l rå1 ti* SE.

1 18 17 78 14.

54 23mm\^ 42 IQ

l 45 22 3 17 ! /o11/2

1mm 35 20 45 1U /2

4-* 97a 16 38

3 44 20 729 tmø 1U /2

2 18 13 12 in 1
/*1U /I

1 26 '/a 10 20 8

1 18 14 24 11 /2

3 17 V2 19 9 15V2

» 6V2 16 24 1 410

QO 4 /2
1 Qlo Or?

a 11 % n

3 21 '/i 38 66 31

» » »

* 94 v» » 19

1 5 1 20

— 29

— 30

F. Nr. 31

— 32

— 33

— 34

— 35

— 36

— 87

G. Nr. 38

— 39

— 40

— 41

— 42

— 43

Me&alverfc å hverju hundrafci og hverri alin '

nefndum landaurum verfiur:

Eptir A, e&a i fri&u 25.51 V2 20Vs

— B, — i ullu, smjori og télg . . 25.45 20 Vs

— C, — i tévoru af ullu 19.55V« 15V«

— D, — i fiski 19.48V*

— E, — { tysi 20.90 17

— F, — i skinnavoru 15.69V* 12Va

En me&alverfc allra landaura samantalin og skip*

me& 6 s^na mebalver& allra mefcalverfca

[hdr.] 21 Rd. 12 Sk. [og alin] 17 Sk-

Frifcriksgåfu, 24. dag Januar-mån. 1853.

Vegna herra amlmanns Havsteins Eplir fullmakt

E. Briem. Gu&mundr Johnsen.

27. Januar. Indenrigsministeriets Skrivelse til Amtmanden

over Nord- og Oster-Amtet, ang. nogle formentlig

til Flandern bortforte islandske Sofolk. Bhavn

den 27. Januar 1853. — isi. Copieb. i853, Nr. s*-
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Med Hensyn til det i Island circulerende Rygte, 1853.
at en udenfor Siglefjord med \\ Mands Besætnine i

Aarpf AQm l 11 ~ , . „ 27. Januar."rfret 1842 bortebleven Baad, som i Storm formentes
at være forulykket, skulde have været oplaget af et

flandersk Fiskerfartbi , idet man vil have gjenkjendt
no§le af Besætningen paa flanderske Fiskefartoier, der
1 s°mmeren 1854 laa paa Fiskeri under Island, har
Hr

- Amtmand i behagelig Skrivelse af 14. Februar
f

-
A

- begjært Ministeriets Foranstaltning til Sagens Un-
dersøgelse.

^

Efter at Udenrigsministeriet i Anledning heraf under

V A pril næstefter var bleven anmodet om, at foran-
e !Se den fornødne Undersøgelse af Sagen anstillet,
ar

Ministeriet fra Samme modtaget de i Afskrifter med

^
aS i Oversættelse vedlagte Skrivelser af 9. Juni og

,

• Decbr. f. A., hvoraf behageligen vil erfares, at de
1 fie

Jgien og Frankrig om Sagen anstillede Undersbgel-
Ser ikke have fort til det tilsigtede Resultat.

Hvilket Ministeriet ikke undlader tjenstl. at meddele
r

- Amtmanden til behagelig Underretning og videre
°rnd den Bekjendtgjbrelse. — Indenrigsministeriet den
27

- Januar 1853.

Islandske Departements Expeditions Contoirs 27. Januar.

Skrivelse til Revisionscontoiret under samme De-
partement, ang. nogle Præsters Hensale af forrige

Holum Bispestol. Khavn den 27. Januar 1853.—
Sl

* c<>piebog 1853, Nr. 38.

Efter at der, i Anledning af det ved 93. Anteg-
nelsespost

til Regnskabet for Islands Jordebogskasse
for Aaret til 34. Juli 4849 opkastede Spbrgsmaal, om
lkke de aarlige Godtgjorelser, der af Islands Jordebogs-
kasse nu tilflyde nogle under forrige Holum Bispestol

trende Præstekald, ved Embedsskifte kunde være at
joddrage, er bleven indhentet Erklæring fra Stiftsovrig-
eden i Island, og Sagen derefter er bleven foredraget
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1853. for Indenrigsministeren, har han resolveret, at, da den

27^Januar
0mhandlede Godtgjtfrelse er Erstatning for nogle med

Holum Bispestols Gods i sin Tid bortsolgte Kirkeqvil-

der, hvoraf Præstekaldene tilkom Leien, saa vil denne

Erstatning ikke kunne berftves vedkommende Præste-

kald, og at Udsættelsen saaledes maa bortfalde.

Hvilket man ikke undlader herved tjenstl. at med-

dele Revisionscontoiret til behagelig Efterretning. —

•

Det islandske Departements Expeditions-Contoir den

$7. Januar 4853.

27. Januar. Indenrigsministeriets Skrivelse til Amtmanden

over Nord- og Oster -Amtet, angaaende Bopael

for Sysselmanden i Norder-Mula Syssel. Khavn

den 27. Januar 1853. — IsL Copieb. 1853, Nr. 35.

Efter at have modtaget Hr. Amtmandens Erklæring

i behagelig Skrivelse af 10. d. M. over det af Syssel-

manden i Nordermuie Syssel, Th. Johnsen, indgivne

Andragende om, til næstkommende Fardag at maatte

entlediges fra den ham overdragne Constitution som

Sysselmand i Sondermule Syssel, undlader jeg ikke

til behagelig Efterretning og videre Bekjendtgjdrelse

tjenstl. at melde, at Ministeriet bevilger den af Syssel-

mand Johnsen saaledes begjærte Entledigelse fra den

ham under 9. Mai 1850 overdragne Constitution i Son-

dermule Syssel fra 6. Juni forstkommende at regne-

Og skulde Ministeriet derfor lige tjenstl. have Hr. Am 1
'

manden anmodet om, behageligen at ville constituere

en duelig Mand til i Vacaneen at bestyre nysnævnte

Sysselmandsembede.

Forsaavidt derimod Sysselmand Johnsen har i f°r
'

nævnte Andragende tilkjendegivet den Hensigt, til næst-

kommende Fardag at bosætte sig i Vopnafjorden, da

kan Ministeriet, efter de af Hr. Amtmanden meddelte

Oplysninger, ikke hertil give sit Samtykke, hvorimod det,



!m)enrm. Skriv. ang. en Sysselmands Bopæl. 369

under Forudsætning af, at der vil blive aabnet Frem-

mede Adgang til Handel paa Seydisfjord i Nordermule
c i 111 27. Januar.
°jssei, maa ansees nodvendigt, at han tager Bopæl
paa dette Sted, i hvilken Henseende Ministeriet derfor i

Henhold til allerh. Besolutioner af 46. Mai 4850 og I.Mai

4851 maa have Hr. Amtmanden anmodet om at ville

Wkjendegive Sysselmand Johnsen det Fornodne. —
Indenrigsministeriet den 27. Januar 1853.

Bekjendtgj oreise fra Justeerkammeret, ang. 31. Januar.

Forandring i Handelsvægten. Khavn den 31.

Januar i853. — Algreen-Ussings Samling af Love og

Anordninger m, v. vedkommende Danmark, 1853, S. 6.

Bekjendtgjorelse, hvorved bringes til almindelig

Kundskab, at den ved allerh. Resolution af 20. August
^ 839 foreskrevne Norm for den danske Handelsvægt,
efter Modtagelsen af de dertil nbdvendige Normallodder,

y

^a 4- Januar d. A. bringes til Anvendelse ved alle Ju-

steringer og Omjusteringer paa Justeerkammeret, samt
at Forskjellen med den ældre Handelsvægt udgjdr:

for et 4 Punds Lod omtrent Vm Lod\® c
J

o— 1 Lpds. — — 1
2 —

r
73 S— 4 — — — 33/* —

J

S 2
— 5 - - m - II
— 40 — — — 40 —

Justeerkammeret den 31. Januar 1853.

Bekjendtgjorelse fra Justeerkammeret, ang. 31. Januar.

Udsalg af Maal- og Vægt-Redskaber. Khavn den

Januar 1853. — Algreen-Ussings Samling af Love

°g Anordninger m. v. vedkommende Danmark, 1853, S. 6—7.

Bekjendtgjorelse, hvorved bringes til almindelig

kundskab, at Justeerkammeret, i Medbold af Indenrigs-

Risteriets Kundgjdrelser af 44. April og 2. Oktobr.

24
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4853. f. A. 1
, foruden de hidtil paabudne justerede Maal- og

oTT^*^ Vægt-Redskaber, ogsaa udsælger: runde Metal-Vægt-

lodder af den almindelige Handelsvægt; Jernlodder,

overtrukne med Zink, til 2 og 4 Lpds. Bismere, samt

Heel- og Halvpottemaal af Blik med Skaft, til Afbenyt-

telse ved Melkehandelen.

Med Hensyn til Udsalgspriserne, saavel af de nye

som af de ældre Maal- og Vægt-Redskaber, henvises

til Priiscouranten, som kan afhentes paa Justeerkam-

meret. — Justeerkammeret den 31. Januar 1 853.

5. Febr. Capitelstaxt for Reykjavik By med flere

Sysseler i Sonder-Amtet, fra Medio Mai 1853 til

samme Tid 1854. Islands Stiftamtshus og Laug-

arnes den 5. Februar 1853. — Denne Taxt anfm-es

som thinglæst 1853 i Rångårvalla og Arnes Sysseler samt i

Reykjavik, men ikke i andre Jurisdiktioner i Sonder-Amtet. —
Islandsk: Original-Gjenpart trykt i Reykjavik som Schema,

2 Blade i 4to
, med aaben Plads for Jurisdiktionernes Navne,

Tallene og Datum, samt Underskrifter. Jevnf. Sig. Hansen

tt
Um verblagsskrår" i uSkyrslur um landshagi a tslandi" h

234 ff.

Verblagsskré, sem gildir f Reykjavfkur bæ, Borgar-

fjarbar, Gullbrfngu og Kjésar, Arness, Réngårvalla og

Vestinannaeyja syslum, fra mibju Mai månaoar i 853 til

sama tfma 1854.

er f)å hundrab
Silfurverb. å landsvisu. er[)ålal.

rbd. rbsk. rbd. rbsk. rbsk.

A. Nr. P ... 23 23 23 23 is y2

— 2 , . . 89 17 54 14

41 26 54 2VU

) Denne Indenrigsministeriets Kundgjorelse af 2. Oktbr. 1852

er egentlig kun en Meddelelse af kgl. Resol. 25. August

1852, hvorved bifaldes, at der ved Siden af de hidtil be-

nyttede Pottemaal tillige for Justeerkammeret fabrikeres

og fra samme forhandles 1 Pots og v
fo Pots Maal, for-

synede med Skaft.

') Bubrikkerne ere fuldstændigen anfb'rte i Capitelstaxten for

Ryekjavik By m fl. 81. Januar 1851 (ovenf. S. 13-16)-
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er f>å hundrab
Silfurver?). å landsvisu. erf)ålal.
rbd. rbsk. rbd. rbsk. rbsk.

A. Nr. 4 29 Va 26 44 21 V*

— 5 . . . . 2 22 26 72 217a

ll
!

/2 24 92 20

— 7 . . . . . . 2 » n •

— 8 . . . . 75 14 75 ll 3
/4

— 9 . . . . . . 9 85 13 17 »/s 10 '/a

Nr. 10 ... . 24 80 24 '

H • • . _ • • • 20 25 20

— 12 ... . • 19 23 72 1^

^ 13 ... . 16 20 16
C Nr. 14 30 t •

- 15 ... . 24 15 12

- 16 39 1 »

6 11 24 9

18 ... . • 697* • • »

— 19 ... . 17 Va • 1

u
- Nr. 20 . . . . » 37 • »

21 * . . . 28 » . D

' — 22 ... . 4 18 24 14'/a

— 23 ... . 11 18 66 15

— 24 ... . 81 '/a 17 9 13S
/4

— 25 ... . . . 3 16 Va 19 3 1574
- 26 ... . 70 16 36 13

Nr. 27 33 '/a 20 22 Va 16'/4

28 ... . 1 42 21 54 17>/4

- 29
, 1 36 20 60 167a

— 30 ... . 1 30 19 66 153
/4

*• Nr. 31 . . . 59 18 44 143
/4

- 32 ... . 70 22 36 18
- 33 92 17 72 14 >/4

— 34 ... . 39 19 24 1'572

— 85 ... . 69 20 60 16 '/a

— 36 ... . . . 3 7 18 42 1474

- 37 . , 6 15 12
G

» Nr. 38 ... . 1 • »

- 39 . 33
- 40 86 1 1

41 92 1 •

72 1

91 • n

24*
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1853. Mefcalverb å hverju hundra&i og hverri alin i fyr-

5. Febr. tbldum landaurum ver&ur:
—-— er {>å hdr. er [iå

å landsvisu. 1 alin.

Silfurverå. rbd. rbsk. rbsk.

Eptir A. efcai Frtøu 21 66 ITV*

— B. — i Ullu, smjtfri og t6Ig . . 24 66 198
/4

— C. - i T6voru af ullu .... 13 12 10V«

— D. — i Fiski 17 85 14V4

— E. — i Lfsi 20 50 Vs IBVi

— F. — i Skinnavoru ...... 18 81 15

En me&alverfe allra landaura, samantalin og skipt

me& 6, s^nir a fea 1-meb al ver fc allra mebalver&a

[hdr.] 19 Rbd. 44 Vi« Sk. [og alin] 15V«Sk.

pegar meta skal fyrtalda landaura til hundra&s, verfcur:

Eptir A : hver kyr snemmbær, å vie) hundrab;

eins 6 ær lobnar og lembdar, i fardogum;

lfka 6 sau&ir* J)révetrir og eldri,

eta 8 sau&ir tvævetrir,

e&a 12 veturgamlir,

e&a 8 ær geldar, å hausti

;

eins åbur&arhestur, 5 til 12 vetra, f fardogum;

en hryssa, å sama aldri, 90 alnir, e&a nU hdr.,

svo IVa ver&s hennar er a vi& hundrab.

Eptir B. gjora 12 fjér&ungar af ullu, smjori eba t<5Jg?

hundrafe.

— C. — 60 por eingirnissokka, e&a 180 por sj6-

vetlinga, hundrab.

— D. — 6 vættir af sérhverri fiskitegund, I>ar

tilnefndri, hundraft.

— E. — 1 tunna, e&a 120 pottar tysis, hundrafc

— F. — 4 fjor&tingar nautskinns hundra&;

eins 6 fj6rfcungar af k^r-, hross- og

sel-skinni; en 8 fjérbungar sau&skinns

og 12 fj6r&ungar ærskinns; svo og 240

lambskinn.

Islands stiptamtshiisi og Laugarnesi ,
dag 5. Fe-

bruarmån. 1853.

J. D. Trampe. H. G. Thordersen.



Capitelstaxt for Sonder-Amtet. 373

Capitelstaxt for Skaptafells-Sysselerne i Son- 1853.

der- Amtet, fra Medio Mai 1853 til samme TidJJ^
1854. Islands Stiftamtshus og Laugarnes den 5.

^bruar 1853. — Islandsk: Original- Gjenpart trykt i.

Reykjavik som Schema , 2 Blade i 4*°, med aaben Plads for

Jurisdiktionernes Navne, Tallene og Datum, samt Under-

skrifter. Jfr. Sig. Hansen: MUm ver&lagsskrår" i uSkyrslur um
kndshagi å Islandi" I, 234 ff.

|

Verolagsskrå, sem gildir i Austur- og Vestur-

Skaptafells syslu, fra mioju Mai måna&ar 4853 til sama

Hma 4854.

er [>å hundrao
Silfurvero. å landsvisu. er ha 1i

A. Nr.

rbd. rbsk. rbd. rbsk. rbsk.

1
1

. r , . 20 66 V* 20 667a 167^
— 2

,
, . 2 873

/4 17 46 !

/2 14

— 3 33 20 6 16
— 4 , . , ,

2 64 21 32 17

—

5 . . 95 23 84 19

6
, . 2 562

/8 20 69 Va 16'AM.VJ f &

7
,

1 86V2 U 1)

46 V? 13 467? 103
/4

9 . . 72 13 1072
B. Nr. 10 21 7* 26 54 21 l

/i

li 17 21 24 17

12 1674 20 30
, 1674

13 14'/2 18 12 1472

C Nr. 14 . 24 W »

15 16 10 » 8

16 24 » »

17 6 11 24 9

18 72 ») * D »

19 72 » » 1

20 , , 3677 » n D

21 28 3
/< n u »

D. Nr. 22 .
» w » t

23 2 427a 14 62 ll 3
/4

24
,

n » i i

Rubrikkerne ere fuldstændigen anførte i Capitelstaxten for

Skaptafells-Sysselerne 31. Januar 1851 (ovenf. S. 16—18).



374 Capitelstaxt for Sonder-Amtet.

1853.

5. Febr.
SilfurverB.

er [>å hundrab
å landsvisu. er f>å 1 al.

• • • •

• • •

» •

• •••••

rbd. rbsk. rbd. rbsk. rbsk.

2 48 15 i 12

2 i 12 i

1 24 18 72 15

1 34 20 30 16 V*

1 12 16 84 13y2

1 182
/s 17 88 WU

3 76sl
/a 15 177a 1274

2 85 V4 17 31 y4 133
/4

2 1772 13
'

9 10y2

2 9/4 16 74 1372

1 302
/s 15 77 123

/4

2 5'/4 12 31 »/» 9 3
/4

• 13 72 11

2 81 n

1 •

2 31 •

1 1

71 lh
D 767a 1

D. Nr. 25

— 26

E. Nr. 27

— 28

— 29

— 30

F. Nr. 31

— 32

— 33

— 34

— 35

— 36

— 37

G. Nr. 38

— 39

— 40

— 41

— 42

— 43

Mefealverfc å hverju hundra&i og hverri alin ( fy
r*

tftldum landaurum ver&ur:

er på hdr. er f>å

å landsvisu, 1 alin.

Silfurverft. rbd. rbsk. rbsk.

A. 18 80 15

B. — i Ullu, smjori og t6Ig . . 21 54 ITV«

G. — 1 Tovbru af ullu .... 10 60 8'/9

D. — i Fiski . 13 849/s 1 1 V*

E. — 1 L^si 18 44 Va 148/«

F. 14 85> 12

En me&alverb allra landaura samantalin og skip 1

mefe 6, s^nir a«5al-me&alver& allra mefcalver&a

[hdr.] 16 Rbd. 36 Va Sk. [og alin] 13V4 Sk.

t>egar meta skal fyrtalda landaura til hundrafcs, ver&ur:

Eptir A: hver k^r snemmbær. å vi& hundrab;

eins 6 ær, lo&nar og lembdar, 1 fardtfgum;
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EP*ir A: lika 6 sauoir jbrévetrir og eldri; 1853.

eoa 8 sau&ir tvævetrir, r^^TT**
' 5. Febr.

eoa 12 veturgamlir,

eoa 8 ær geldar, å haustz;

eins åburoarhestur 5 til 12 vetra, f fardogum;

en hryssa, å sama aldri, 90 ålnir, eoa 3A hdr.,

svo lVs veros hennar er å vio hundrao.

EPtir B. gjora 12 fjéroiingar af ullu, smjori eoa télg,

hundrao.

- C. — 60 por eingirnissokka, eoa 180 por sj6-

veth'nga, hundrao.

-~~ D. — 6 vættir af sérhverri fiskitegund [>ar

tilnefndri, hundrab.

-~ E. — 1 tunna, eba 120 pottar lysis, hdr.

"""" F. — 4 fjéroiingar nautskinns, hundrao;

eins 6 fjéroiingar af k^r-, hross- og

sel-skinni; en 8 fj6roungar sauoskinns

og 12 fj6rbungar ærskinns; svo og 240

lambskinn.

Islands sliptamtshiisi og Laugarnesi, {>ann 5. Fe-

bruarman. 1853. i

J. D. Trampe. H. G. Thordersen.

tf™

Islandske Departements Skrivelse til Consul 8. Febr.

Mullens i Liverpool, ang. en Skippers edelige

Declaration for at erholde Pas til Island. Khavn
den 8. Februar 1853. — isi. Copieb. 1852, Nr. 47.

Grosserer P. G. Knudtzon her af Staden har, ved
at tilstille Indenrigsministeriet edelig Declaration i Over-

ensstemmelse med Plak. 7. Marts 1787, begjært ud-

bedt islandsk Sopas for Skibet Emmy, drægtigt 46 Va danske

^- L., der fares af Skipper H. F. Clausen, og har han
derhos anholdt om, at den i fornævnte Plak. § 3 be-
falede Eed maatte blive Skipperen affordret af den
danske Consul i Liverpool, da bemeldte Skib for Tiden
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1853. er beliggende sammesteds og bestemt til derfra at af-

seile til Island.
8 Febr

I denne Anledning anmodes Hr. Consulen tjenstl.

om, at ville lade Skipper Clausen, efter at han for Dem

har produceret sit Borgerbrev, underskrive hoslagte

Declaration, hvilken udbedes undertegnede Departement

tilstillet.

JVaar ligeledes hoslagte Sopas, for hvilket det an-

ordnede Gebyr er erlagt, er blevet forsynet med Deres

Paategning om den af Skipperen aflagte Eed, vil det

kunne udleveres ham, imod behdrig Qvittering. — Det

islandske Departements Expeditions-Gontoir den 8. Fe-

bruar 4 853.

io. Febr. Gapitelstaxt for Vester-Amtet fra Medio Mai

1853 til samme Tid 1854. Stykkesholm den

10. Februar 1853. — Islandsk: Original -Gjenpart,

trykt som Schema og ved Udfærdigelsen udfyldt med de pas-

sende Tal, 2 Blade i 4t0
. Jevnf. Sig. Hansen: uUm verc-

lagsskrar" i „Skyrslur ura landshagi å Islandi" I, 234 ff.

Kapituls-Taxti fyrir Myra og Hnappadals, Snæfells-

ness, Dala, Barbastrandar, Isafjarbar og Stranda s^slur,

\ Islands vestur-amti, gildandi frå mibju Mai månaoar

1853 til sdmu tftar JS54.

V8ru og aura
tegundir.

A. Nr. 1 1
.

— 2 . .

— 3 . .

— 4 . .

— 5 . .

— 6 . .

— 7 . .

— 8 . .

— 9 . .

B. Nr. 10

— 11

>) Rubrikkerne ere fuldstændigen anfOrte i Capitelstaxten for

Veeter-Amtet den 11. Febr. 1851 (ovenf. s. 24-27).

• •••••

Silfurmynt. å landsvisu hdr. [>araf 1

rbd. rbsk. rbd. rbsk. rbsk.

25 76*/a 25 76 l
/a 202

/3

3 42 20 60 167*

5 16 31 » 247'

3 65 29 40 287*

2 53 30 60 24 V*

3 43 27 56 22

2 24V» V il

15 68 15 68 • 127*

11 85 14 82 ll 5
/6

23 '/s 29 • 237*

19 23 72 19

t
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V8ru og aura

tegundir.

377

Silfurmynt. å landsvisu hdr. paraf 1 al.

- 13

C. Nr. 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

D
- Nr. 22

- 23

- 24

^ 25

- 26
E

- Nr. 27

- 28

- 29

- 30
F

- Nr. 31

^ 32

^ 33

- 34

- 35

- 36

- 37
G

- Nr. 38

- 39

- 40

^ 41

- 42

- 43

rod. rusk. rbd. rhsk. rbsk.

1 / -64 17

M
» lo

M fiU /2 • II

1 ^ i/j y Ol 778

/2 • » »

un u 1

1

94£4 y

vivf /o M
»

1* 23 V« M
• •

n o»j D i

n
"i t

V n

2 91 17 fifl 11 /6

7 1 o 494-6 143/.
1 4/4

2 oo 1

7

1 i lo 1 93/,JO /4

2 55 \Ri «j 4-2

2 73 i ii 1 Q I/-lo /4

i1 ID 493/-4/5 /4 lo /6

1 42 ti 17 1 /*

M. 38 20 i/V/ IO /4

1 23 I O O # 14 /6

4 17 74
# 4: 1 41/.14 /4

Q Ol /3
9 1 17

QO 1 Q18 94 14 3/I475

2 1 2 1 filo i -tf
14 1/I473

1
i (\\ 3/,ni /4

1 O oy 1574
Q

1 Qiy 99 1 Kl /

1 o lo w 12

2 79 a

• 58V« • u

2 3674 w

» 737a •

65 y» 11
n

1 19 1 •

fv

Me&alver & a hverju huudra&i og hverri alin
yrloldum landaurum ver&ur:

E
. .

Silfurmynt. rbd. rbsk. rbsk.
pû Litr. A.ebai fri&u 24 43 Va l9Vs

^ B. — i ullu, smjcJri og télg 23 48 1

8

3
/4

C — i ullar t6-vciru ... 10 37 V« 8Va

å landsvisu

hundra&.

rbd. rbsk.

f>ar af

1 alin.

1853.

10. Febr,
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4853. i a landsvisu far af

10. Febr. hundrao. 1 alin.

<^.-- Silfurmynt. rbd. rbsk. rbsk.

Eplir Lilr. D. eoa i fiski 17 6 13 2
/s

— E. — i \js\ 19 37 15V«

— F. - i skinna-voru .... 18 45 2
/7 143/4

En meoalveroa summa alira landaura, skipt meo 6>

synir ho fub ra eoal ver& alira meoalveroa

[hdr.] 18 Rbd. 84 Sk. [og alin] 15 Sk.

jpegar meta skal fyrtalda landaura tilhundra&s, verour:

Eptir Litr. A: 1 hundr. 1 kyr, snemmbær, i fard5gum.

— — 6 ær, loonar og lembdar, i far-

dtigum.

— — 6 sauoir {>révetra og eldri, ^

hausti.

— — 8 sauoir tvævetra, å hausti.

— — 12 sauoir veturgamlir, å hausti«

— — 8 ær geldar, å hausti.

~~ — 1 pulshestur, 5 til 12vetra, ifar
'

dogum.

— 90 åln. 1 hryssa, jafngomul, i fardogu 01,

— B: 1 hundr. 12 fj6roungar af ullu, smjo?

0}^:

"
:'^ :'-"- v

; e&a t61g.

— G: — 60 por eingirnissokka'. 180 p° r

sjévetHnga.

— D: — 6 vættir af sérhverri, {>ar
^'

nefndri, fiskitegund.

— E: — 1 tunna, eoa 120 poltar l^sis.

— F: — 4 fj6roungar af nautsskinni.

• 6 — af kyr-, hross- °S

selskinni.

— 8 — sauoskinni.

— 12 — ærskinni.

— 240 lambskinn.
^

Islands vesturamts skrifstofu, Stykkish61mi ^ann '

Februar 1853.

P. Melsted. E. S. Einarsen.
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Indenrigsministeriets Skrivelse til Justitsmini- 1853.

steriet, ang. Forslag til en Plakat for Island om^ 17
-
Febr

Forandringer i Forstrandsrettigheden. Khavnden

Februar 1853. — Isl. Copieb. 1853, Nr. 48.

Det i Aaret 1849 sammentraadte Althing blev blandt

Andet forelagt til Betænkning Udkast til en Plakat, inde-

holdende nogle Forandringer i Plakat af 4. Mai 1778

Forstrandsrettigheden i Island. Ifblge bemeldte

Lovudkast, som i Afskrift med tilhorende Motiver tjenstl.

vedlægges, skulde alt Vrag for Fremtiden tilfalde For-

strandseierne, naar ingen Eier meldte sig dertil i rette

^d, hvorved saaledes den Justitskassen i Island ved
aljerh. Resolution af 29. April 1840 tillagte Ret til Vrag
paa Selveiergodsets Forstrande agtedes ophævet, og

bierne af disse Forsirande tillagte de samme Rettig-

heder nied Hensyn til det der opdrevne Vrag, som
Kl rker, offentlige Stiftelser og Beneficier have beholdt
med Hensyn til Vrag paa deres Forstrande, idet det
Ved denne Foranstaltning var tilsigtet at bortfjerne den
Misnbie, som oftere havde yttret sig over den i saa

Henseende stedfindende Ulighed i Forholdene.

Men ligesom den daværende Justitsminister allerede
1 Skrivelse af 9. Mai 1849 yttrede Tvivl om, hvorvidt
det omhandlede Vrag rettest burde tilfalde vedkom-
mende Grundeiere eller den Forstrandsberettigede,
Daar disse vare forskjellige Personer, saaledes har Al-

tinget under Sagens Forhandlinger og i sin over Sagen
uoder 8. August 1849 afgivne Betænkning, som begge
vedlægges

i dansk Oversættelse, forfægtet den Mening,
at Vrag paa Selveiergodsets Forstrande ikke, saaledes
S0In

i det forelagte Lovudkast var foreslaaet, burde
tilfalde Forstrandseierne, men derimod Grundeierne, saa-
vel itølge Jonsbogens Rekabalks 2. og 12. Capit., der
Ve d senere Lovgivning ikke formenes ophævede, som
den derpaa stdttede Praxis, ifblge hvilken Kirkerne
eudau s°m Grundeiere oppebære Vrag paa Kirkejorde-
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1853. nes Forstrande, uagtet Andre der ere Forstrandsberet-

17. Febr. ligede, idet Thinget dog har formeent, at forsaavidt

Kirker, offentlige Stiftelser og Beneficier enten ifblge

Maldager eller Sædvaner ogsaa oppebære Vrag paa

endeel dem hist og her i Landet lilhorende Servitut-

Forstrande (ilaksfjorur), burde ingen Forandring heri

finde Sted, og at den ovenanførte Grundregel med

Hensyn til Grundeiernes Ret til Vrag derfor maatte

modificeres herefter.

Endskjbndt jeg nu helder til den af Althinget saa-

ledes vedtagne Hovedanskuelse, som ogsaa findes ud-

talt i den i Afskrift vedlagte Rentekammer-Skrivelse af

30. Septbr. 1842, maa jeg dog ansee det for betænkelig 1

at gaae ind paa Althingets Indstilling i sin Heelhed,

da deraf blandt Andet kunde fblge, at naar de ooa-

handlede offentlige Stiftelser ikke kunde godtgjbre, at

de enten ifblge Maldager eller gammel Sædvane vare

i Besiddelse af Vragret paa deres Forstrande, kunde

de derved muligen miste en Rettighed, hvoraf de nu

ere i faktisk Besiddelse, og har jeg saa meget mere

troet at burde undgaae i denne Lov at give detaillerede

Bestemmelser om Forstrandsrettighederne i Island, d eI

kunde gjbre Indgreb i de nu bestaaende Forhold, soifl

den islandske Forstrandslovgivning kan om ikke lang

Tid ventes ordnet ved en ny almindelig ForstrandsloV«

Paa den anden Side maa jeg dog ansee det for bnske
-

ligt, at det Haab, som ved det forelagte Udkast er

givet vedkommende Grundbesiddere, om at erholde d et

til Justitskassen henlagte Vrag paa Selveiergodsets F°r*

strande, kan blive opfyldt, da en saadan BesteniDaelse

er med Længsel imbdeseet, og det upaatvivlelig V11U

vække Misnbie, hvis det ikke blev opfyldt. Men for at

opnaae dette Oiemed, anseer jeg det tilstrækkelig 1
'

°&

tillige mest hensigtsmæssigt, at det Lovbud, som D°

udgives, indskrænkes til at indeholde den Bestemme *s0 '

at det Vrag, som efter Plak. af 4. Mai 4778 § 3 tilWrtø

Sysselmændene, og for Tiden er henlagt tilJustitskassen,
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skal herefter tilfalde vedkommende Grundeiere. En
slig Lovbestemmelse antages nemlig ikke at kunne for-

anledige nogen Forandring i den nu faktisk bestaaende

Udøvelse af Vragretten, idet Justitskassen ikke har oppe-

baaret andet Vrag paa Selveiergodset end det, hvortil

,ngen Anden paa de offentlige Stiftelsers, Kirkers og

Beneficiers Vegne har anseet sig berettiget.

Endeligen maa det bemærkes, at skjondt Justits-

kassen, saaledes som vedlagte Oversigt over sammes
hdtægter og Udgifter i Aarene 184^1—54 incl. udviser,

ba r i dette Tidsrum opsparet et ikke ubetydeligt Belob
0ver det, som Indtægten af Vrag i disse Aar har ud-

Bjort, og det saaledes for Tiden ikke er sandsynligt,
at den vil trænge til Erstatning for Afsavnet af Vrag,
^ ar jeg dog anseet det for rettest i vedlagte, i Over
eensstemmelse med det Foranftfrte udarbeidede Lov-
udkast, at optage den i det oprindelige Lovudkast § 3
1 Saa Henseende tagne Reservation. Men forinden jeg
andraser paa Hs. M. M. Kongens allerh. Sanction af

Lovudkastet, skulde jeg ikke undlade, saavel med Hen-
syn til den ommeldte Reservation, som Sagen i det
e e

> tjenstl. at udbede mig Justitsministeriets Yttringer
behageligen meddelte, hvorhos det Indsluttede onskes

^Ibagesendt. — Indenrigsministeriet den 17. Februar
1853.

Kirke- og Dnderviisnings-Ministeriets Skrivelse *7 - Febr,

ll1
Stiftsøvrigheden, i Island, ang. Oversendelse af

Obligationer, tilhorende Thorchilii Legat. Khavn
aen 17. Februar 1853. — isi; Copieb. 1853, Nr. 58.

Af Thorchilii Bbrneskolelegats Midler, som ved Ud-
betaling af en Panteobligation ere blevne disponible,
har Biskoppen over Sjællands Stift hertil indsendt 800
^kd., for hvilke efternævnte kongl. 4 °/o rentebærende

"galioner ere foranstaltede indkjobte. nemlig:



382 Cultusm. Skriv. ang. Thorchilu Legat.

1853. Obligation meddeelt for ældre ifolge kongl. Resol.

"^TVT" af 9. Oktbr. 1822:
17. Febr.

Nr. 4 3754, dat. 21. Oktbr. 1844, stor .... 500 Rbd.

med Renter fra 11. Decbr. 1852.

Vestindisk Obligation:

Nr. 1051, dat. 1. Januar 4786, stor 260 —
med Renter fra 34. Decbr. 1852.

Krigsskade-Obligation

:

Litr. G Nr. 6869, dat. 4. August 1850, stor 25 —
med Rente fra 11. Decbr. 4852.

Ved i Forbindelse med Ministeriets Skrivelser af

29. Septbr. 4854 og 4 4. Decbr. f. A. tjenstl. hoslagt at

fremsende bemeldte 3 Obligationer, som, efter at være

som Legatet tilhorende af Ministeriet forsynede med

behorig prohibitiv Paategning, ere noterede i Slats-

gjældens Roger, skulde jeg lige tjenstl. have Hr. Stift-

amtmanden og Deres Hoiærv. anmodet om, behageligen

at ville drage Omsorg for, at bemeldte Obligationer

blive 'optagne paa Fortegnelsen over de Legatet til-

horende og ved Islands Sliftamtshus beroende kongel.

Obligationer, idet jeg ikke undlader al tilfoie, at Land-

fogden i Island er under D. D. tilskrevet detFornodne

om i Fremtiden at udbetale af Jordebogskassen Ren

terne af de omhandlede 3 Obligationer.

Da disse Obligationer ere indkjobte for 792 Rbd.

61 Sk., medfolger indsluttet Restbelobet af de fra Bi-

skoppen over Sjællands Stift modtagne 800 Rbd., nemlig

7 Rbd. 35 Sk., og skulde Ministeriet saavel for Mod-

tagelsen heraf som af de vedfolgende Obligationer

tjenstl. udbede sig Tilstaaelse meddeelt. — Ministeriet

for Kirke- og Underviisningsvæsenet den 17. Februar

4853. r>:-M;+ y #i;i^4a«^ å

2. Marts, Plakat ang. Udredelsen af Omkostningerne til

Althinget. Christiansborg Slot den 2. Marts 1853.

— Denne Plakat er approberet ved kgl. Resolution af samme
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Datum (Isl. Depart- Forest. og Resol. Prot. 1853, Nr. 8) i 4853.
Anledning af Althingets Petition 28. Juli 1849 (jevnf. kongel. 2. Marts.
Eekjendtg.

til Althinget 23. Mai 1853, II. 3). Den anfbTes
som publiceret i Synodalforsamlingen i Reykjavik i Juli 1853,

ligeledes i samme Aar i Rangarvalla, Vestmannb'e, Arnes, Gull-

°nnga og Kjosar Sysseler i Sonder-Amtet, samt i Reykjavik,

°g næste Aar J854 i Skaptafells og Borgarfjords Sysseler i

Scmder-Amtet, i alle Vester- Amtets og i alle Nord- og Oster-
Amtets Jurisdiktioner. — Original- Aftryk paa Dansk og Is-

^ndsk i det Schultziske Officin, 2 Blade i 4*°. FSrste Side

titelblad, den danske Titel øverst, derunder den islandske,
Resten af Titelbladet dansk. Paa den anden Side den danske
Text med Kongens og Indenrigsministerens (P. G. Bangs)

Underskrifter: paa tredie Side den islandske Text uden Under-
skrifter, fjerde Side blank. - Depart. Tid. 1853, S. 385-390
Oned Motiver). Algreen-Ussings Samling af Love og Anord-
mnger m . v . vedkommende Danmark, 1853, S. 10. - Is-
an dsk: Original-Aftryk med den danske Text (see ovenf.);
Ti'oindi fra alfnngi l'slendmga 1853, Viob. B, S. 42 ;

Uddrag
1 tøooélf. V, 83; Ingdlf. S. 38. Althingets Forhandlinger i

Tloindi fra alfungi Islendinga 1849, S. 9—15,' 87-92, 384—
436, 462-480, 701-703.

Plakat angaaende nærmere Bestemmelser om Al-

^ingsomkostningernes Udredelse.

Vi Frederik den Syvende åc. G. V.: at Vi, efter

Althingets derom indgivne allerund. Andragende, have

fundet for godt, som nærmere Bestemmelse af de i

Plakaten af 4 8. Juli 1848 indeholdte Forskrifter an-

gaaende Althingsomkoslningernes Udredelse, allernaad.

at befale som folger:

Althingsomkostningerne skulle for Fremtiden ud-

redes af Afgifterne af Selveierkirkegodset ligesom af

a&det Selveiergods, alene med Undtagelse af den Deel

a * Afgiften, som udgjor Præstens Salarium.

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette. —
Givet paa Vort Slot Christiansborg den 2. Marts 1853.
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1853. O pib bréf, er åkveour nåkvæmar greibslu al-

Tu^. Wskostnabarins.

Ver Fribrik hinn Sjoundi &c. Gjorum kunnugt:

Eptir frumvarpi alj)ingis hefir Oss })6tt hlyba ab åkveba

nåkvæmar reglur J)ær, sem lil eru teknar i opnu bréfi,

dagsettu 18. dag Juli- månabar 1848, nm greibslu al-

J)fngiskostnabarins, og skipum Ver })vi fy rir é }>essa leib:

Eptirleibis skal greiba aljringiskostnab af afgjaldi

sjålfseignarkirkjujarba eins og af annari sjålfseign, ab

prestsmcHunni einni undan J)eginni.

Eptir J)essu eiga allir hlutabeigendur ser ab hegba.

— Gefib i hol! Vorri Kristjånsborg, 2. dag Marts-mån.

1853.

2. Marts. Kongelig Resolution ang. Forslag om For-

andringer i den Maade, hvorpaa Capitelstaxterne

blive satte. Christiansborg Slot den 2. Marts

1853\ — Isl. Depart. Forest. og Resol. Prot. 1853, N»

10. — Althingets Forhandlinger i Tfbindi fra alfrfngi Islend-

inga 1849, S. 69-71
; 192-209, 213—215, 300-302.

I Forestilling 28. Februar foredrager Indenrigsministeren

(P. G. Bang) en Petition fra det i 1849 afholdte Althing*

ang. nogle Forandringer i Henseende til Maaden, hvorpå*

Capitelstaxterne i Island sættes. Disse Forandringer kunde

henføres til tre Klasser, nemlig: 1) angaaende hvilke Per*

soner der skulde samle Materiale til Taxternej — 2) ang-

Maalestokken for Taxten; — 3) ang. Distrikternes Udstræk-

ning, for hvilke Taxten skulde gjelde.

Med Hensyn til det fbrste, da gik Althingets Forslag

hovedsagelig ud paa, at en Comité i hver Commune skulde

forfatte Grundlaget til Taxten, istedenfor som nu Præster og

Repstyrere. Denne Fremgangsmaade vil, efter Ministerens

Anskuelse, ikke have noget Fortrin fremfor den nuværende,

thi der vilde dog, hvis man vilde gaae ud fra, at en ensidig

Overvægt sOgte at gjtfre sig gjeldende, altid være en saadan

l

3 Indenrigsmin. Skriv. 23. Marts 1853; kgl. Bekjendtgj »relse

23. Mai 1853 ang. Resultaterne af Althingets Session 18^>

II. 5.
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tilstede, da deri Comitéen enten vilde være en Majoritet paa 1853.
Præstens eller paa Repstyrerens Side. Melsted havde som 2. Marts,
kongelig Commissarius yttret, at der hverken var nogen sær-
deles Trang til Forandring i den nu brugte Fremgangsmaade,
°g at der heller ikke vilde være noget betydeligt vundet ved
Thingets Forslag. Han havde vel ikke sjeldent bemærket, at

Præsterne hældede til at angive Middelpriserne temmelig htJit,

Repstyrerne derimod til at sætte dem temmelig lavt, men disse

frigivelser pleiede netop næsten altid at udjævnes ved Sam-
menlægningen, og give det rigtige Middeltal. Dertil kom, at

den nuværende Fremgangsmaade er simpel, hvorimod den
foreslaaede nye Maade vilde kræve en Valglov,

4t
hvilket vilde

8 8de paa flere Vanskeligheder, især saalænge et Communal-
Væsen paa Island ikke er ordnet, og Althinget har heller ikke
yttret sig om den Maade, hvorpaa Valget skulde skee".

I Henseende til det andet Punkt, da gaaes der ud fra

en Forudsætning, at den Prisangivelse, som lægges til Grund
°r Capitelstaxterne, er hidtil affattet efter de nominelle hfliere

1Ser, som finde Sted ved Tuskhandel med Varer, men ikke
efter Priser i Penge.

, t
Det er nemlig vistnok almindeligt i

fo' t

^ ^^mændene *ægge Hoved - Avancen paa de ind-
or e Varer

, og derfor kunne give htfiere Priis for Retour-
varerne, naar de betales med Indførselsvarer, end naar de
etales med Penge, skjBndt det saavel i Althingets Petition
som under Forhandlingerne er oplyst, at en saadan Forskjel
ke finder Sted paa alle Handelssteder". Denne Berigtigelse,

at lægge Varernes Pengeværdi til Grund som Maalestok, fin-
er Ministeren ogsaa begrundet, men mener, at den vil kunne

^ærksættes ved en administrativ Foranstaltning.

Med Hensyn til det tredie Punkt, som gik ud paa, at
en særskilt Capitelstaxt for hvert Syssel skulde udarbeides,

p
aar der i Sysselernes Hovedangivelser finder en Forskjel i

risen Sted paa de almindelige Varesorter, da anseer Ministeren
ette Forslag ikke fornedent, men mener, at man bOr holde

®lg tU den i Resol. 16. Juli 1817 Litr. d givne Regel, og over-
dele dette til de Embedsmænd, som sætte Capitelstaxterne.

dvendigheden af saadanne særlige Ansættelser maa nemlig
altid beroe paa et SkjBn.

Paa disse Grunde indstiller Ministeren:

ul. at der i den Bekjendtgjbrelse, som vil blive

udfærdiget til Althinget angaaende Resultaterne af dets
XV. B. 26

a
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1853. Andragender i Aaret 1849, tilkjendegives Samme, at

2. Marts. der ikke er fundet tilstrækkelig Anledning til at gaa

ind paa indbemeldte allerund. Petition, og at det

derfor fremdeles vil have sit Forblivende ved de i

allerh. Resolution af 16. Juli 1817 og Forordning af

samme Dato, angaaende aarlige Capitelstaxter i Is-

land, indeholdte Forskrifter, men at det iovrigt vil

blive paalagt vedkommende Ovrigheder i Island at

bringe til almindelig Kundskab, at der til Grund for

de befalede aarlige Angivelser til Capitelstaxterne

stedse bor lægges Priserne paa Varerne, saaledes

som de have været hvor de have været betalte

med Penge; —
2. at Indenrigsministeriet allernaad. maa blive

bemyndiget til at foranstalte det i saa Henseende For-

i

[Kongelig Resolution]

:

Vi bifalde allernaadigst, at det i den Bekjendt-

gjorelse, som vil være at udfærdige til Althinget an-

gaaende Resultaterne af dets Andragender i Aaret 1849,

tilkjendegives samme, at der ikke er fundet tilstrække'

lig Anledning til at gaa ind paa indbemeldte allerund.

Petition, og at det derfor fremdeles vil have sit For-

blivende ved de i allerhoiesl Resolution af 16. Juli

1817 og Forordning af samme Dalum, angaaende aar-

lige Capilelstaxter i Island, indeholdte Forskrifter, nien

at det iovrigt vil være at paalægge vedkommende

Ovrigheder i Island at bringe til almindelig Kundskab,

at der til Grund for de befalede aarlige Angivelser til

Capitelslaxterne stedse skal lægges Priserne paa Varerne,

saaledes som de have været hvor de have været be-

talte med Penge. Og bemyndige vi vort Indenrigs*

ministerium til at foranstalte det i saa Henseende For-

nødne. — Christiansborg Slot den 2. Marts 4853.



IsL
" b£P - Skriv. ang. Skolens Obligationer. 387

Islandske Departements Skrivelse til Revi- 1853.

sionscontoiret, ang. de i Universitetets Uvæstnr 2^1^
beroende Reykjaviks Latinske Skole tilhorende
k°ngelige Obligationer. Khavn den 2. Marts
1853. — Isl. Copieb. 1853, Nr. 64.

Efterat det i Anledning af 57. Antegnelsespost
ll1 Regnskabet for det islandske lærde Skolevæsens
Indtægter og Udgifter i Aaret fra 1. August 4847 til

31# JuIi opkastede Sporgsmaal, om tvende bemeldte
Skolevæsen tilhørende kongelige Obligationer, respective

Nende paa 500 Rd. og 109 Rd. 42 Sk., som op-
bevares i Universitetsqvæsturen , ikke burde afgives
fpa samme og opsendes til Island, som den derværende
,fierde Skoles Eiendom, har været foredraget for Mini-
steren for Kirke- og Underviisningsvæsenet , har han
derpaa resolveret, at der efter de fra Universitets-

læseren og Revisionscontoret i behagelig Skrivelse af

Novbr. f. A. modtagne Oplysninger, og navnlig i

tragtning af, at det ved allerh. Resol. af 2. Mai 1845
er bestemt, at de omhandlede Gapitaler skulde anvendes
som Bidrag til Skolebygningens Fuldfbrelse i Reykjavik,
ikke findes tilstrækkelig Anledning til at foretage videre
1 bemeldte Henseende.

Hvilket man i Anledning af Revisions- Contoirets
behagel. Anmeldelse af 2. Juni f. A. ikke undlader
yensti. at meddele til behagel. Efterretning. — Det Is-

landske Departements Expeditions Gontoir den 2. Marts
1853.

Islandske Departements Skrivelse til Stift- 2. Marts,

amtmanden over Island, ang. Sopas for norske

Skibe med Trælast til Island. Khavn den 2. Marts

1853. — Isl. Copieb. 1853, Nr. 66.

1 Henhold til Plak. af 4. Juni 4821 og 22. Marts
1839 er der meddelt Kjdbmand J. B. Jensen i Mandal

*5«>
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1853. og Skipper J. R. Andersen af Christiansand islandske

^"^^Sbpasse til med Skonnerten Victoria, tilhorende den

Forstnævnte, drægtig 36 danske C. L., Skibstører

P. Jensen
,

og Galeaseskibet Jakobine Emilies Haab,

drægtigt 23 danske C. L., tilhorende den Sidstnævnte og

fort af Eieren selv, at overfare til Island Ladninger Træ-

last fra Norge, med den i Indenrigsministeriets Skrivelse

til Hr. Stiftamtmanden af 21. Marts 1851 omhandlede, i

Passene indforte nærmere Bestemmelse, at hvis Varer ud-

fores med Skibene directe fra Island til andre Steder

end danske Havne og dermed bestuves mere end

Halvdelen af Skibenes Dræglighed, der da af den fulde

Drægtighed erlægges samme Afgift, som paabuden er

i Plak. af 28. Decbr. 1836 § 13, nemlig 2 Rbd. 32 Sk.

pr. C.-" L.
j| &*>;*i~>ii7ii/'t

Dette meddeles Dem herved tjenstl. til behagel.

Underretning og udbedes, saafremt Skibene anlobe

nogen Havn i Sonder-Amtet, Ministeriet underrettet

saavel herom, som om hvad Ladning de have medbragt.

— Det islandske Departements Expeditions-Contoir den

2. Marts 1853 1
.

4. Mans. Indenrigsministeriets Bekjendtgj oreise, ang-

Beseiling af Krossvik paa Akranes. Khavn den

4. Marts 1853. — Denne BekjendtgjBrelse er grundet

paa kongelig Resolution 2. Marts 1853 (Isl. Depart. Forestill

og Resol. Prot. 1853, Nr. 9, i Anledning af at den ved kgl

Resol. 16. Mai 1850 — Bekjendtgj. 17. Mai s. A. — be

viigede Beseilingsfrist paa 3 Aar var udlBben 31. Decbr. 1852

jevnf. kgl. Bekjendtg. til Althinget 23. Mai 1853 II, O
Den anfores som publiceret: 1853 i Synodalforsamlingen

Reykjavik, og i de fleste afScinder-Amtets Sysseler, nemlig Rångår

valla, "Vestmanncte, Arnæs, Gullbringa og Kjosar Sysseler, sam

Reykjavik; 1854 i Skaptafells og Borgarfjords Sysseler i Sander

Amtet, i alle Sysseler i Vester-Amtet undtagen Stranda, og

') s. D. ere Skrivelser af samme Indhold afgaaede til begge

Amtmændene. Isl. Copieb. sst. Nr. 67-68.
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alle Sysseler i Nord- og Oster-Amtet undtagen Hunavatns 1853.

Syssel. I disse to Sysseler (Stranda og Hunavatns) er den 4. Marts,

ikke publiceret. — Original-Aftryk paa Dansk og Islandsk i
—

"

det Schultziske Officin, 2 Blade i 4*>. Fdrste Side Titelblad,

den danske Titel overst, derunder den islandske, Resten af

Titelbladet Dansk. Paa den anden Side den danske Text

med Underskrifter (P. G. Bang, Indenrigsminister — Chri-

stiansson const. Fuldm.), paa den 3die Side den islandske Text

uden Underskrifter, fjerde Side blank. Departem. Tid. 1853,

S. 395. Algreen-Ussings Samling af Love og Anordninger m. v.

Danmark vedkommende, 1853, S. 11.— Islandsk: Original-

Aftryk med den danske Text (see ovenfor) 5 Tioindi fra al-

f»ngi Islendmga 1853, Viob. B, S. 42-43. Uddrag i J>j6o61f.

V
> 83 5 fng61f. S. 38.

Bekjendtgjorelse angaaende Beseilingen af Krossvik

Paa Akranæs i Island.

Ved allerhoieste Resolution af 2. dennes ere fol-

gende Bestemmelser fastsatte:

Den ved Bekjendtgjorelse af 47. Mai 1850 meddelte

Tilladelse til at beseile Krossvik paa Akranæssel, bliver

gjaldende endnu for 2 Aar, fra 1ste Januar d. A. at

regne, under de i bemeldte Bekjendtgjorelse fastsatte

Betingelser.

Hvilket herved bekjendtgjores for alle Ved-

kommende. — Indenrigsministeriet, den 4. Maris 1853.

Auglysing um siglingar til Krossvikur å Akranesi.

Konungur hefir i urskuroi sinum 2. dag [>essa mån-

a &ar skipao fyrir å l)essa leio:

Leyfi J>ao, sem gefio er { auglysingu dags. 47. dag

Mai-månaoar 1850, til fress ao sigla til Krossvikur a

Akranesi til verzlunar, skal enn vera i gildi i 2 år,

frå 1. degi Januar-månaoar l>essa års, meb skilmålum

t^im, sem åkveonir eru i téori auglysingu.

fcetta birtist hér ollum hlutaoeigendum. — I stjérnar-

deild innanrikismålanna, 4. dag Marts månaoar 1853.
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1853. ESrke- og Underviisningsministeriets Skrivelse

4. Marts, til Biskoppen over Island
,

ang. en Præsts For-

hc-ld ved en Selvmorders Begravelse. Khavn den

4. MartS 1853. — hl. Copieb. 1853, Nr. 69.

Justitsministeriet har tilstillet- mig en fra Amtmanden

i Vest-Amtet modtagen Beretning, om et inden Barde-

strands Syssel begaaet Selvmord, hvorved det er blevet

oplyst, at Præsten til Gufudal Præstekald, Andres

Hjaltason, inden foregaaende Anmeldelse for Ovrig-

heden, samt uden dennes Resolution, har begravet Selv-

morderens Lig med alle kirkelige Ceremonier.

Da det af fornævnte Præst saaledes udviste Forhold

hbiligen maa misbilliges, skulde jeg tjenstl. have Deres

Hoiærværdighed anmodet om, at ville give ham alvor-

ligt Tilhold om for Fremtiden, ved Udøvelsen af sine

Embedsforretninger, at holde sig de gjældende For-

skrifter noiagtigen efterrettelige. — Ministeriet for

Kirke- og Underviisningsvæsenet den 4. Marts 1853.

4. Marts. Indenrigsministeriets Skrivelse til Amtmanden

over Nord- og Oster-Amtet, ang. Understottelse

til Landvæsenets Fremme. Khavn den 4. Marts

1853. — Isl. Copieb. 1853, Nr. 70.

Ved at tilstille Ministeriet et Andragende fra Jens

Jensen Stæhr af Skipalon, om at forundes en Under-

stottelse til Fremme af hans Bestræbelser for en bedre

Jorddyrknings Iværksættelse paa Island, har Hr. Amt-

manden i behagel. Skrivelse af 24. Septbr. f. A., næst

paa det indstændigste at anbefale nysnævnte Andra-

gende ,
derhos henstillet, om det ikke, for at Suppli"

kantens Jorddyrkning mere umiddelbart kunde komrne

det Offentlige tilgode, maatte findes hensigtsmæssigt, at

Amtet blev bemyndiget til at tilstaae Andrageren en

af de kongel. Jorde til Beboelse, enten afgiftsfrit eller
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»mod en i Forhold til de af ham til Jordens For-

bedring anvendte Omkostninger nedsat Afgift.

Da Ministeriet savnede Midler til selv at bevirke

Supplikanten den ansdgte Understottelse, men det paa

den anden Side erkjendte , at hans Bestræbelser for-

tjene Paaskjonnelse og Opmuntring, fandt Ministeriet sig

foranlediget til at anbefale Supplikanten til det kongel.

Landhusholdningsselskab, hvilket har haft til Fblge, at

Selskabet i forommeldte Oiemed har bevilget ham et

Tilskud af 450 Rbd., som efter Selskabets Anmodning
under D. D. herfra ere foranledigede udbetalte ham af

Islands Jordebogskasse.

Ved tjenstl. at meddele Hr. Amtmanden dette til

behagel. Efterretning, med Tilfoiende, at Supplikanten

derom directe er underrettet af Landhusholdningssel-

skabet, undlader jeg ikke, med Hensyn til Deres for-

meldte Henstilling lige tjenstl. at tilfdie, at Ministeriet

vel ikke finder sig befdiet til at bevirke Supplikanten,

der maa antages selv at ville nyde Frugten af de
J°rdforbedringer, som han maatte foretage, enten Fri-

tagelse for eller Nedsættelse i de sædvanlige Jord-
a fe'fter, hvilket ei heller kunde skee uden Hjemmel i

FinarUsloven, men at Hr. Amtmanden derimod bemyn-
diges

til at overdrage ham fremfor Andre en passende
k°ngelig Jord i Nord-Amtet til Bygsel paa sædvanlige

Vilkaar
, for at han desbedre kan blive sat istand til

ved eget Exempel at virke for det ovennævnte For-

maals Fremme. — Indenrigsministeriet den 4. Marts

1853.

Justitsministeriets Skrivelse til Indenrigsmini- Marts.

ste-iet, ang. Plakat for Island om Forstrands-

ligheder. Khavn den 7. Marts 1853. —
fsl

- Copieb. 1853, Nr. 83.

ludenrigsministeriet har i behagel. Skrivelse af \T.
1 f> ^ begjært dette Ministeriums Betænkning over det
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4853. hermed tilbagefblgende Udkast til en Plakat, indeholdende

7. Marts. Forandring i Plak. 4. Mai 4778 om Forstrandsrettig-
~~~ŝ mm~ hederne i Island.

Forelobigen skal jeg tillade mig at bemærke, at

det synes noget betænkeligt paa en Tid, da en al-

mindelig Strandingsanordning for Island er i Vente,

at give en særskilt Lovbestemmelse om et enkelt der-

til horende Punkt, nemlig om Vrag af liden Værdi —
hvorom ogsaa Ytlringer ere faldne under Forhandlingerne

paa Althinget — da det efter den store Meningsforskjel,

som har viist sig paa Thinget, er at befrygte, at man

vil præjudicere den Afgjorelse, der efter den mere al-

mindelige Bearbeidelse af Sagen maatte findes at være

den rette, og der desuden ere nogle Punkter i den

her omhandlede specielle Sag, som man ikke af For-

handlingerne kan komme til tilstrækkelig Klarhed om,

hvilket nedenfor nærmere vil blive berbrt. Ogsaa

forekommer det mig, at man, da man har Vanskelighed

ved at tilveiebringe de fornbdne Midler for den is-

landske Administration , ikke letteligen skulde opgive

en Indtægt, som nu tilfalder det Offentlige, og det saa

meget mindre, som den heromhandlede Indtægt ikks

falder Nogensomhelst til Byrde. Det kan ei heller siges,

at Selveierne i Island kunne have nogen Fordring paa

den Vragret, som Lovudkastet angaaer; thi har den eni

i ældre Tider efter Jonsbogen tilhort dem, saa er deri

forlængst skeet Forandring ved de bestaaende Love,

der have tillagt det Offentlige denne Vragret, og herved

betrygges ogsaa bedst den mulige Eiers Ret.

Paa den anden Side overseer jeg ikke, at Regje-

ringen, ved* i sin Tid at have taget Initiativet i denae

Sag, og ved navnligen gjennem den kongel. Commis-

sarius at have erkjendt det for billigt, at den Ret til

Vrag, som nu tilkommer Justitskassen, overdragestil

Selveierne i Island , har givet dem et Haab om at

komme i Besiddelse af don omhandlede Rettighed.
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Hvad Lovudkastets Indhold angaaer, skulde jeg vel, 4853.

forsaavidt der især er tvistet om, hvorvidt det i Ud- 3. Marts,

kastet omhandlede Vrag bor tilfalde Grundeierne eller

den Forstrandsberettigede, naar disse ere forskjellige

Personer, med Indenrigsministeriet helde til den Mening,

at Jonsbogens Regel, hvorefter Grundejeren skal have

Vragretten, med mindre derfra er gjort en Undtagelse ved

en speciel Bestemmelse, helst bor retableres, ligesom

J eg ogsaa antager, at de specielle paa særlig Adkomst

grundede Undtagelser ikke udelukkes, naar Regelen

udtrykkes saaledes, at det kun er det Vrag, som for

Tiden er tillagt Justitskassen, der skal tilfalde Grund-

eierne
, men derimod finder jeg det efter Forhand-

lingerne paa Allhinget tvivlsomt, om der ikke paa visse

Steder paa Island gives saadanne særegne Forhold,

for hvilke Regelen ikke vilde passe. Det er nemlig

under Forhandlingerne paastaaet , at der skulde

existere Fofstrande til endeel ode Landstrækninger,

hvortil der ingen Eier er. Dette er vel fra en anden Side

i Thinget modsagt, men Forholdet er dog ikke saaledes

°plyst, at man angaaende samme kan komme til Klar-

hed. Dernæst skulde jeg med Hensyn til de Tvivl,

som efter min Mening ere tilstede, angaaende den Maade

hvorpaa den hele Sag i Tiden maatte kunne bnskes

ordnet, ansee det rigtigst, at Lovbudet betegnes som
blot midlertidigt, hvilket ogsaa af Althinget er foreslaaet.

Dette vil simplest kunne skee derved, at i § 4 indskydes

Ordene: „indtil videre". Endvidere maa jeg til Be-

byggelse for Eierens Ret ansee det bnskeligt, at der, i

Lighed med hvad der ogsaa af Althinget er indstillet,

bliver i Lovbudet optaget en Bestemmelse angaaende

Lysningen af det heromhandlede Vrag, forsaavidt samme

har en Værdi af 5 Rbd. eller derover, jevnf. Forordn.

28. Decbr. 4836 § 28. Thi uden en saadan udtrykkelig

Restemmelse kan det ei ventes, at de Private, der for

Fremtiden skulle beholde det Vrag, hvortil ingen Eier

melder sig, ville efterkomme den dem paaliggende Pligt,
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853. at lyse Vraget op
,

og dette saa meget mindre, som

det under Forhandlingerne er oplyst, at Saadant ikke

hidtil er blevet iagttaget paa Kirkernes og de offentlige

Stiftelsers Jorder
,

uagtet dette dog er udtrykkeligen

befalet i Plak. 4. Mai 4778 § 2. Hvorledes Lysningen

efter de locale Forhold paa Island bedst vil kunne

iværksættes, maa jeg henstille til Indenrigsministeriets

indsigtsfuldere Bedommelse; kun tillader jeg mig at

bemærke, at en Lysning ved Overretten, jevnf. Plak.

4. Mai 1778 § 1 og 2, sammenholdte med Forordn.

11. Juli 1800 § 12 og Canc. Skrivelse af 26. August

1809, forekommer mig hensigtsmæssig, for at der kan

være et bestemt Sted, hvor Eieren, der som oftest vil være

uvidende om, paa hvilket Sted hans bortkomne Eien-

dele ere opdrevne, kan henvende sig, for at sdge Op-

lysning desangaaende.

Naar der endelig i Udkastets § 2 er optagen en

Bestemmelse om , at Justitskassen i paakommende Til-

fælde skal have Regres til Amtsrepartitionsfondene, hvis

den ikke skulde kunne undvære den Indtægt, samme

for Tiden oppebærer af det omhandlede Vrag, da er

det vel betænkeligt ganske at frafalde Vederlag for

denne Indtægt, men paa den anden Side er det lidet

onskeligt, at hentyde til en Erstatning, som skal er-

lægges af Skatteyderne, for at Grundeierne kunne er-

holde en Fordeel, hvorpaa de ikke have noget naturligt

Krav. Dernæst maatte, for at Loven, naar den kom

til Anvendelse, kunde have deu fornodne Bestemthed,

formeentligen nærmere fastsættes, efter hvilket Gjen-

nemsnitsbelob Indtægten skal beregnes. — Justits-

ministeriet den 7. Marts 1853.

Marts. Plakat angaaende Ydelsen af Tiende til Præst

Og Kirke paa Island. Christiansborg Slot den

18. MartS 1853. — Denne Plakat er approberet ved

kongelig Resolution af samme Datum (lat Depart. Forest. og

Resol. Prot. 1853, Nr. 17J i Anledning af Althingets Petition
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27. Juli 1849 (jevnf. kongl. Bekjendtgj. til Althinget 23. Mai 1853.
*853. H

5 g) Den anføres som publiceret i Island: 1853 i 18. Marts.

Synodalforsamlingen i Reykjavik og i de fleste af Sysselerne i

S(5nder-Amtet, nemlig i Rångarvalla, Arnes, Vestmannoe, Gull-

bringa og Kjosar Sysseler, samt Reykjavik, 1854 i Skaptafells

°8 Borgarfjords Sysseler i Sbnder-Amtet og i samtlige Sysseler

1 de andre Amter. — Original-Aftryk paa Dansk og Islandsk
1 det Schultziske Officin, 2 Blade i 4*° : forste Side Titelblad,

den danske Titel bverst, der nedenfor den islandske, Resten
af Titelbladet Dansk. Paa den anden Side staaer den danske
A ext, med Kongens og Cultusministerens (Simony's) Under-

skrifter; paa tredie Side den islandske Text$ uden Under-

skrifter, fjerde Side blank. - Depart. Tid. 1853, Side 390-
9^ (med Motiver). — Algreen-Ussings Samling af Love og

^ordninger m . v . Danmark vedkommende, 1853, S. 13— 14. —
Islandsk: Original-Aftryk med den danske Text (see oven-
for

Ti&indi fra alju'ngi i'slendinga 1853, Vi&b. B, S. 43-44.
Uddrag i pj6Mf. V, 83 og Ing61f. S. 38. — Althingets For-
handlinger

i Ti&indi fra alfingi islendinga 1849, S. 72-76,
350-37l, 441-443, 556-58.

Plakat indeholdende nærmere Bestemmelser om
Ydelsen af Tienden til Præst og Kirke paa Island.

Vi Frederik den Syvende, &c. G. V., at Vi i Over-

ensstemmelse med Althingets indgivne allerunder-

danigste Andragende, angaaende Fastsættelsen af Ti-

enden
til Præst og Kirke paa Island, have fundet for

godt allernaadigst at befale som fdlger:

^ Tienden til Præst og Kirke skal herefter er-

Ifegges enten med Penge efter Capitelstaxtens Middel-
len, eller i gode og gangbare Varer. Valget imellem
disse to Ydelsesmaader tilkommer Yderne.

2. Naar der betales med Varer, erlægges Alen
f°r Alen, dog saaledes, at de Varesorter, hvori

betaling skeer, ikke ere af ringere Værdi end Capitelstax-

tens Middelalen. Imidlertid skal det staae Sobonden frit

for, al erlægge de ommeldte Tiendermed gangbar Torskfisk

(Platfisk), uden Hensyn til dennes Værdi i Capitelstaxten.

3. Kirketienden skal stedse af vedkommende
Kirkeværger beregnes Kirken til Indtægt efter Capi-
telstaxtens Middeialen.
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1853. 4. Foranforte Bestemmelser træde istedelfor An-

"J^"^^ ordningen af 17. Juli 1782 § 7, som herved ophæves.

Hvorefter alle Vedkommende sig allerunderdanigst

have at rette.

Givet paa Vort Slot Christiansborg, den 18. Marts

Op i o bréf, er akveour nåkvæmar tiundargjald til

prests og kirkju é fslandi.

Ver Friorik hinn Sjoundi &c. Gjorum kunnugt: a&

Oss hefir {)6knazt, eptir [>egnlegu frumvarpi aljringis,
v t

1

um tiundargjald til prests og kirkju å Islandi, ao skipa

fy rir å }>essa leio:

1. Tiund til prests og kirkju skal eptirleibis greioa

annaohvort i penmgum eptir meoalalin verolagsskrår-

innar, eoa f géoum og gildum aurum. J>eir, sem greioa

tiund, mega kjosa i hvoru J>eir heldur gjalda.

2. J>egar goldib er i vbrum, skal greioa alin fyrir

alin, f>6 mega vorutegundir J)ær, sem goldib er 1, ekki

vera i lægra verbi, en mebalalin verblagsskrårinnar.

Sj6arbændur skulu eiga kost å ab greiba tiundir pessar

meb gjaldgengum {)orski (hertum), hvaba verb sem ^

honum er f verolagsskrånni.

3. Kirkjuforstj6rar skulu ælib gjora kirkjum skil a

kirkjutiund eptir mebalalin verblagsskrårinnar.

4. |>essar åkvaroanir skulu koma i stabinn fynr

7. grein i tilskipun dagsettri 17. dag Juli-manaoar 1782,

og er hun |>vi nu tekin dr logum.

Eptir f)essu eiga allir hlutabeigendur ser }>egnlega

ab hegba. — Gefib i holl Vorri Kristjånsborg, 18. dag

Marts-månabar 1853.

is. Marts. Kongelig Resolution ang. Forslag om Op-

tegnelse af alle Jorders Landemærker i Island.

Christiansborg Slot den 18. Marts 1853 1
.

—

*

) Kgl. Bekjendtgj. til Althinget 23. Mai 1853, II. 4.
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Isl
- Depatt. Forest. og Besol. Prot. 1853, Nr. 16. — Althingets 1853.

Forhandlinger om Sagen i Tioindi fra aljnngi Islendmga 1849, 18. Marts.
S. 26-32, 261-281, 333—342, 513—15. I Forestilling af 4.

Marts 1853 foredrager Indenrigsministeren C^ang) Althingets

Petition af 26. Juli 1849, angaaende Udarbeidelse af et kongel.

Lovudkast „hvorefter der skulde foranstaltes optegnede,

°S i der til indrettede Protokoller indførte , alle Jorders

landemærker i Island". Efter at have fremsat ni af Althinget

vedtagne Forslagspunkter vedkommende denne Sag, bemærker

Ministeren, at „det kunde vel være meget ønskeligt, at faae

en nøiagtig og paalidelig Angivelse af enhver Jordeiendoms

Graendseskjel i Island, da der i saa Henseende hersker Uvished

°g Tvivl paa flere Steder, men dette vil ikke kunne lade sig

gj^re paa den af Althinget foreslaaede Maade. Hvor Lande-

mærkerne ere klare og uomtvistede, vilde den omhandlede

foranstaltning blive anseet unødvendig , og Vedkommende
lkke uden Grund fbie sig besværede ved at blive paa-
forte unødvendige Udgifter, og hvor Landemærkerne der-

unod ere omtvistede, er der kun liden Sandsynlighed for,

at Tvistighederne ville blive bilagte ved Grændseskjelsmændenes

Mellemkomst. Meget mere er det høist sandsynligt, at der
ved den ommeldte Foranstaltning vilde fremkaldes mangfoldige
Processer". Det er ikke i Forslaget klart angivet, hvad Følgen
skal blive, hvis vedkommende Eiere ikke ville samtykke i de
af Grændseskjelsmændene bestemte Landemærker, om de skulle

være Pligtige da at føre Proces, hvorfor taler, at der skal
lades Plads aaben i Maldagebogen for den eventuelle Dom,
eller om Sagen skal staae uafgjort. I det sidstnævnte Til-
fælde vilde Hensigten med den hele Foranstaltning ikke op-
naaes, i tørste Tilfælde vilde man saa godt som tvinge ved-

kommende Eier til Proces, som han ellers ifølge flere Grunde
kunde ville undgaae. „Saaledes vilde et Lovbud, som det af

Althinget foreslaaede, gribe dybt ind i Eiendomsforholdene
Paa Island, og dette formentligen uden tilstrækkelig Nødven-
dighed, da det maa være i enhver Eiers egen Interesse, at

folveiebringe og sikkre sig de nødvendige Adkomst-Dokumenter
°g Oplysninger angaaende hans Eiendom". Med Hensyn til

Umyndiges og offentlige Stiftelsers Jordegods vilde det især
være betænkeligt at tillade, at de Renunciationer og Afstaaelser,
s°m de nærværende Værger og Forstandere kunde gjbre,
skulde have forbindende Kraft , selv om det senere kunde
g°dtgjøres, at de Vedkommende vare blevne forurettede. Det



I

398 Kgl. Resol. ang. Optegnelse af Landemærker.

1853. Samme vilde være Tilfældet med det kgl. Jordegods, da det

18. Marts, ikke kunde overlades Administratorerne at indgaae forbindende

' • Overeenskomster.

Naar Grændseskjeismændene skal tillægges samme Myn-

dighed som Forligelses-Commissairer, maatte deraf følge, at

Sagen i Mangel af Forlig maatte gaae den ordinaire Forligelses-

Commission forbi og strax henvises til Domstolene ; men dette

kunde ikke ansees som onskeligt. — Den foreslaaede Kund-

gjtfrelsesmaade, nemlig paa hvert Aars Mandtalsthing, kunde

heller ikke ansees for betryggende, navnlig for fjernere boende

Jordeiere. Endelig bemærkes, at naar det er foreslaaet, at

Bygselbrevene skulle for Fremtiden være ledsagede af nbiagtige

Angivelser af Jordens Landemærker, da Mer det, saavidt vides,

ikke gjort til Pligt for Jordeieren i Island, at udstede skriftlige

Bygselbreve, hvorfor saadanne ei heller allevegne finde Sted"«

Den kgl. Commissarius havde yttret sig imod Forslaget,

deels paa Grund af, at det i flere Henseender vilde være be-

tænkeligt, ved Lov at gribe ind i private Eiendomsforhold paa

den Maade som foreslaaet, deels da Sagen, efter hans Kjend-

skab til Forholdene, aldeles ikke er paatrængende. — En Pe-

tition om denne Gjenstand, som havde været forebragt for

Althinget 1847, havde fundet saa liden Anklang, at den var

bleven enstemmig afviist, idet det blev udtalt, at SpBrgsmaalet

herom i alt Fald burde udsættes, indtil Jonsbogens Landsleie-

balk blev revideret.

Paa de anførte Grunde indstiller Ministeren:

uat der i den Rekjendtgjorelse, som vil være at

udfærdige til Althinget angaaende Resultaterne ^
dets Andragender i Aaret 4849, maa blive samme

allernaad. tilkjendegivet, at der ikke er fundet til-

strækkelig Anledning til at gaae ind paa indbemeldte

allerund. Petition".

[Kongelig Resolution]

:

Vi bifalde allernaad., at der i den Bekjendtgjorelse,

som vil være at udfærdige til Althinget, angaaende Re-

sultaterne af dets Andragender i Aaret 1849, allern.

tilkjendegives samme, at der ikke er fundet tilstrække-

lig Anledning til at gaa ind paa indbemeldte allerund.

Petition. — Christiansborg Slot den 18. Marts 4853.
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Kongelig Resolution ang. den forrige Holnm

Domkirkes Vragrettigheder. Khavn den 18. Marts

1853. — Isl. Depart. Forest. og Resol. Prot. 1853, Nr. 15.

~~ I en af Ministeren for Kirke- og Underviisningsvæsenet

(Simony) under 7. Marts indgiven Forestilling bemærkes, at

Proprietair til forrige Holum Domkirke og Præst til samme,
Benedikt Vigfusson, havde anholdt om allerhbieste Tilladelse

• ? efterhaanden som Leilighed dertil gives, underhaanden at

afhænde nogle bemeldte Kirke inden Thingoe Syssel tilhorende

Rettigheder til Drivtømmer for en saadan Kjo'besum, at Renten
deraf svarer til den Leie, der nu svares af bemeldte Rettig-

heder, hvilke ere saaledes specificerede:

V« Deel i Isolfsta&a Forstrandsret paa Tjørnes, Leie » Rbd.32Sk.
'/8 - i H61s do. do. - » — 24 -

fa — i M^rakots do. do. — • — 32 -

Kleifar Forstrand i Axarfiroi —
• 1 — 16 -

Et Stykke Forstrand paa Månå .... - 1 - . -

do. paa Skinnal6n å Sléttu — 1 —
do - do. i RaufarhØfn do. — 1 —
do

- do. i Ormal6ni do. - » - 32 -

• —

—

tilsammen aarlig Leie 5Rbd. 40 Sk.

Det var oplyst, at disse Rettigheder paa Grund af deres
jeine Beliggenhed fra Holum krævede uforholdsmæssige Ad-
mi

mstrations-Udgifter, og lod sig vanskelig controllere, saa at
e Jevnligen gave Anledning til Tvistigheder, eller endog Pro-

cesser. Man havde endogsaa Grund til at befrygte, at de under
en mindre duelig Proprietairs Bestyrelse kunde gaae tabte for
Kirken, hvilket paa andre Steder er skeet, at Retten til Driv-
tømmer er frakommet Holum Kirke.

^aa disse Grunde havde Stiftsøvrigheden i Island ogsaa
aadet Salget af de ommeldte Rettigheder, dog at de ikke

s°lgtes underhaanden, men ved offentlig Auktion, nemlig saa-
ede s, at det tillades Supplikanten ved offentlig Auktion paa
^gen Bekostning at lade opbyde til Salg de ommeldte Rettig-

.

er til Drivtømmer, og Stiftsøvrigheden bemyndiges til at

approbere det høieste Bud, naar dette for hver enkelt Rettig-
ea i ^ mm(3 ste g^rer Kirken en Rente, som maatte svare

til den hidtil ydede* Leie, men at Supplikanten, saafremt der
^ed den afholdte Auktion ikke skulde kunne erholdes et saa-
ant Bud

> da skulde være bemyndiget til, underhaanden at
afhaende bemeldte Servituter for en saadan Sum, som i det
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1853. mindste svarer til den nuværende aarlige Leie, dog at Stifts-

18. Marts, Øvrighedens Samtykke dertil i Forveien erhverves.

—^^^— Idet Ministeren bifalder dette af Stiftsøvrigheden fremsatte

Forslag, anseer han det dog for nødvendigt, at der, for at

sikkre Kirken den indkomne Kjøbesum, tilføies en Bestemmelse

om, at denne bør enten strax indsættes til Forrenteise i Jorde-

bogskassen, eller at der for samme kjøbes kongelige Obli-

gationer, hvilke derefter ville være at forsyne med prohibitiv

Paategning. Saaledes indstilles:

u4. At det allern. maa tillades Proprietairen til

Holum Kirke, Pastor Benedikt Vigfusson, ved offentlig

Auktion at lade paa Vilkaar, som af Stiftsøvrigheden

i Island approberes, opbyde til Salg de indbemeldte,

Holum Kirke inden Thingø Syssel under Islands Nord-

Amt tilhorende, Rettigheder til Drivtømmer, saaledes,

at bemeldte Stiftsøvrighed skal være bemyndiget til

ligeledes at approbere det høieste Bud, naar dette

for hver enkelt Rettighed i det mindste sikkrer Kir-

ken en Rente, som maatte svare til den hidtil ydede

Leie, samt at det, saafremt der ved den saaledes

afholdte Auktion ikke skulde kunne erholdes et saa-

dant Bud, maa være fornævnte Proprietair tilladt,

underhaanden at afhænde bemeldte Servituter for

en saadan Sum, som i det mindste svarer til den

nuværende Leie, dog at Stiftsøvrighedens Samtykke

dertil i Forveien erhverves.

2. At den ved disse Afhændelser indkommende

Kjøbesum indsættes til Forrentning i Islands Jorde-

bogskasse som en bemeldte Kirke tilhørende Capital,

eller at derfor kjøbes kongelige Obligationer, hvilke

derefter ville være at forsyne med prohibitiv Paa-

tegning".

[Kongelig Resolution]

:

Indstillingerne bifaldes. — Christiansborg Slot den

18. Marts 4853 *.
,

•

') Ved Kirke- og Underviisnings - Ministeriets Skrivelse til

Stiftsøvrigheden i Island, 29. Marts 1853, meddeles denne
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Indenrigsministeriets Skrivelse til Stiftamt- *853.

manden over Island, ang. Prisernes Ansættelse

1 de aarlige Capitelstaxter. Khavn den 23. Marts

1853*. -— Denne Skrivelse anføres som publiceret i Gull-

bringu og Kjosar Syssel i SBnder- Amtet. — Isl. Copieb. 1853,

Nr. 7ib
# __ i s i anci s k : tt

Bréf stj6rnarherra innanrikismålanna

^ stiptamtmannsins yfir Islandi (og amtmanna) um urskurb

fra-nn, er konungur lagbi å utur bænarskra al^ingis 1849,

dags. 20. Juli, um breytmgu å verolagsskrånum", i Ti'oindi

fra alfrfngi l'slendinga 1853, Viob. B., S. 45—46.

I Anledning af en fra det islandske Althing i Aaret

^849 indgiven allerunderd. Petition om forskjellige For-

andringer i den Maade, bvorpaa Gapitelstaxterne i Is-

land for Tiden sættes, har Hs. M. Kongen paa Inden-

rigsministeriets derom nedlagte allerunderd. Forestilling

under 2. d. M. allernaad. behaget at resolvere, at der

ikke er funden tilstrækkelig Anledning til at gaae ind

P^a bemeldte Petition, og at det derfor fremdeles vil

have sit Forblivende ved de i alierh. Resol. af 4 6. Juli

^847 og Forordn, af s. D. angaaende aarlige Capitels-

taxter i Island indeholdte Forskrifter, men at det ibv-
* • •

rigt vil være at paalægge vedkommende Øvrigheder i

Island at bringe til almindelig Kundskab, at der til

Grund for de befalede aarlige Angivelser til Capitels-

taxterne stedse skal lægges Priserne paa Varerne, saa-

Resolution (under det urigtige Datum: 7. Marts, som er

Datum for Forestillingen)
tt
til Efterretning og videre Be-

kjendtgjcirels", hvortil foies,
{{
at forsaavidt Pastor Vig-

fusson endvidere har andraget paa alierh. Tilladelse til

underhaanden at maatte, om dertil gaves Leilighed, bort-

sælge en eller anden af de Kirken frakomne Rettigheder

til Drivtømmer for den Pris, som efter Overeenskomst

maatte kunne erholdes, da har Ministeriet ikke fundet

Anledning til derom at nedlægge allerund. Forestilling".

Isl. Copieb. 1853, Nr. 87b
.

Bekjendtg. til Althinget 23. Mai 1853, II. 5.

XV, //. 26
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1853. ledes som de have været hvor de have været betalte

^^^J^med Penge; hvorhos Indenrigsministeriet er bemyndiget

til at foranstalte det i bemeldte Henseende Fornødne.

I Henhold hertil skulde jeg tjenstl. have Hr. Stift-

amtmanden anmodet om, behageligenat ville foranstalte

foranfbrte allerh. Bestemmelse bragt til almindelig Kund-

skab i det Dem allern. betroede Amt, til Efterretning

og Iagttagelse ved Affattelsen af Angivelserne til Ca-

pitelstaxterne i Fremtiden. — Indenrigsministeriet den

23. Marts 4853 1
.

*

23. Marts. Islandske Departements Skrivelse til Stiftamt-

manden over Island, ang. en meddeelt Tilladelse

for nogle norske Skibe til at fore Tommerlad-

ninger til Island. Khavn den 23. Marts 1853.

- Isi. Copieb. 1853, Nr. 81 b
.

I Henhold til Plakaten af 1.JunH8 62l og 22. Marts

\ 839 er der meddeell Vedkommende islandske Sbpasse

til med Skonnertskibet
(t
Brbdrene", drægtigt 36 C. L.,

fort af Skipper H. Tbnnesen, Skonnerlskibet
t
,Anne Chri-

stines Haab", drægtigt 26 Va C. L., Skibsfbrer H. Peter-

sen, og Galeasskibet „Maren", drægtigt 27 G. L., Skibs-

fbrer V. Andersen, alle af Mandal, at overfbre til Island

Tbmmerladninger fra Norge, med den i Indenrigsmini-

osteriets Skrivelse til Hr. Stiftamtmanden af 21. Marts

1 851 omhandlede, i Passene indfbrle nærmere Beslem-

') under s. D. er en ligelydende Skrivelse afgaaet til Amt-

mændene i Island. Copieb. sst. Nr. 72b-73b
.
— Lige'

ledes er en Communication afgivet til Ministeriet for Kirke-

og Underviisningsvæsenet, med Anmodning om at foran-

stalte Indholdet af den kongelige Resolution bekjendtgjovt

for Geistligheden. Copieb. sst. Nr. 74b
.
— Dette er ogsaa

senere skeet ved det sidstnævnte Ministeriums Skrivelse til

Stiftsbvrighedén i Island den 29. Marts 1853 (Copieb. sst-

Nr. 88b
), der er anfbrt som publiceret i Synodalforsam-

lingen i Reykjavik i Juli 1853.

s
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melse, al hvis Varer udfores med Skibene direkte fra 1853.

Island li] andre Steder end danske Havne, og dermed ^a^Ma^
bestuves mere end Halvdelen af Skibenes Drægtighed,

erlægges samme Afgift som paabuden er i Plak. af

28. Decbr. 1836 § 13, nemlig 2 Rbd. 32 Sk. pr. G. L.

Delte meddeles Dem herved tjenstl. til behagelig

Underretning, og udbedes, saafremt Skibene anlobe

Qogen Havn i Sonder-Amtet, Ministeriet underrettet saa-

yel herom, som om hvad Ladning de have medbragt. —
Del islandske Departements Expeditions-Gontoir den

23. Marts 1853 1
.

Lov om forelobig Indtægts- og Udgifts - Be- 28. Marts.

Villing. Frederiksborg Slot den 28. Marts 18533
.

^ Ved denne
t4
Lov om forelobig Indtægts- og Udgifts-Be-

villing indtil Finantsloven for 1853-54 er givet", som er ud-

kommen gjennem Finansministeriet (Sponneck), bemyndiges

Regjeringen til, indtil Finantsloven 7* 1853 til
3,

/3 1854 er

given, g senest indtil 31. Mai d. A., forelobigt at afholde de

Udvendige tøbende Udgifter efter de hidtil gjeldende Regler,

d°g at de Hovedsummer og særskilte Poster, som ere opførte

i det Forslag til Finantsloven, der er Rigsdagen forelagt, ikke

overskrides, samt til at opkræve de bestaaende Skatter og Af-

gifter. — Original-Aftryk i det Schultziske Officin, 2 Blade i

4t0
. Depart. Tid. 1853, S. 409. Algreen-Ussings Samling af

Love og Anordninger, Danmark vedkommende, 1853, S. 15-16.

Islandske Departements Skrivelse til Finants- 29. Marts,

ministeriets forste Departement, angaaende For- ,

holdet med Hensyn til den Capitain Born til-

staaede Pension. Khavn den 29. Marts 1853. —
kl. Copieb. 1853, Nr. 89b .

I behagelig Skrivelse af 8. i f. M. har Finants-

ministeriets forsle Departement begjært Indenrigsmini-

') s. D. ligelydende Skrivelser til Amtmændene. Copieb. sst.

Nr. 82b—83b .

Forelttbig Lov 12. Mai 1853; Lov 17. Juli 1853.
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4853. steriets Yttringer over en med samme fremsendt An-

29. Marts, stigning med Bilag fra Enken efter dimitteret Capitain
*~'~mm̂ ~

M. L. Born, fbdt Jensen, om at forundes Pension.

Ved hoslagt at remittere ovennævnte Ansogning med

Bilage, skulde man ikke undlade tjenstl. at meddele

Fblgende:

Ved allerh. Resolution af 10. Mai 4815 blev Se-

condlieutenant ved det andet jydske Infanteriregiment

og Lærer ved Landcadet- Akademiet Moritz L. Born

ansat ved de islandske Havnes og Kysters Opmaaling

med en aarlig Lbn af 600 Rbd. S. V., 100 Rbd. S. V.

aarlig til en Karl, 40 Rbd. S. V. aarlig til Hestefoder og

2 Rbd. S. V. dagligen i Diætpenge for den Tid, han

reiste i Forretninger.

Efter Tilendebringelsen af de ommeldte Opmaa-

linger blev dernæst fornævnte Lieutenant Born ved

allerh. Resol. af 46. Febr. 1820 bevilget 700 Rbd. Sblv

aarligen i Vartpenge fra 1. Januar s. A., indtil han paa

anden Maade blev ansat, imod at han skulde være

pligtig til imidlertid at besorge de Forretninger i kgl-

Tjeneste, som ham under Rentekammeret eller paa

anden Maade maatte blive overdragne; hvorhos det be-

stemtes, at bemeldte Vartpenge skulde afholdes paa

samme Maade, som Udgifterne ved bemeldte Opmaaling-

Angaaende de saaledes bevilgede Vartpenge af 700 Rbd.

bemærkede Rentekammeret i sin om Sagen allerund.

nedlagte Forestilling, at Vartpengene vel burde bestem -

mes til
2
/s Dele af den ham ved Opmaalingen tilstaaede

aarlige Lbn af 600 Rbd., eller 400 Rbd., men at man,

paa Grund af at Lieutenant Born, ved at ansættes ved

forbemeldte Opmaaling, havde tabt de Indtægter og

Emolumenter, han havde haft, deels som Secondlieute-

nant og deels som Lærer ved Landcadet- Akademiet

hvilke efter modtagne Oplysninger fra General-Commis-

sariats-Gollegiet i Penge kunde anslaaes til 657 Rbd. 57

Sk. Sblv, foruden Adgang til at erholde Klæde fra Vare-

depotet, eller i det Hele til 700 Rbd., dog troede at
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burde indstille ham lil at erholde denne Forskjel godt- 1853.

gjort, saaledes at der i det Hele tillagdes ham 700 Rbd.

i Vartpenge.

Endelig blev der ved kgl. Resolution af 25. Juli

*844 bestemt, at de Capt. Born tillagte Vartpenge af

7°0 Rbd. aarlig, der indtil den Tid, i Henhold til for-

nævnte Resolution af 16. Februar 1820 vare i Finants-

kassens Boger blevne opforte foreløbig som en Udgift

for Islands Jordebogskasse, skulde fra \. Juli 1844

opfores paa den aftagende Pensionsliste. — Det is-

landske Departements Expeditions-Contoir den 29. Marts

1853.

- . 1 - .

y

Indenrigsministeriets Skrivelse til Udenrigs- si. Marts,

ministeriet^ ang. Nægtelse af islandske Sopas til

direkte Udforsel af Heste, Khavn den 31. Marts

1853 1
. — Isl. Copieb. 1853, Nr. 98.

foranlediget af det med Udenrigsministeriets be-

hagelige Skrivelse af 42. d. M. modtagne Andragende,

hvori Generalconsul Marshall i Leith anholder om, at

DHrr. John Matheu af Aberdeen og Andrew M. Beath

tøaa meddeles Tilladelse til iaar, med det af dem be-

fragtede Skib „Venus", at gaae i Ballast til Island, for

der at indhandle Heste, imod Erlæggelse af den ved

pIak. af 28. Decbr. 4836 paabudne 4 4 Mks. Afgift af

Skibets Læstedrægtighed, samt af sædvanlig Pasgebyr,

undlader jeg ikke tjenstl. at melde, at da der i An-

ledning af et Rigsdagen forelagt Udkast til en udvidet

Handelslov for Island fra de Handlendes Side er fort

Anke over, at de igjennem Indenrigsministeriet i de

foregaaende Aar meddelte enkelte Tilladelser for Frem-

mede til at hente Heste fra Island ikke efter streng

Fortolkning ere hjemlede i den nu bestaaende Handels-

l

) Tilladelse blev snart efter igjen meddeelt i Henhold til

kgl. Resol. 4. Mai 1853.
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1853. lovgivning for Island, saa har jeg troet, indtil Sagen

qi^/TT finder endelig Afgjorelse, at burde stille Meddelelsen

af slige Tilladelser i Bero. — Indenrigsministeriel den

31. Marts 1853 *.

2. April. Plakat ang. Forandring i Henseende til For-

strandsrettigheden i Island. Christiansborg Slot

f

den 2. April 1853. — Denne Plakat er approberet ved

kgl. Resolution af samme Datum (lal* Departem. Forest. og

Resol. Protok. 1853, Nr. 19) i Anledning af Althingets Peti-

tion 8. August 1849. Den anftfres som publiceret i Island:

1853 i Synodalforsamlingen i Reykjavik, og i de fleste Sysseler

i Sander- Amtet, nemlig Rångårvalla, Vestmannb'e, Arnæs,

Gullbringa og Kjosar Sysseler, samt i Reykjavik ; 1854 i Skapta-

fells og Borgarfjords SysseLer i Stmder- Amtet, samt i alle

Vester- Amtets og Nord- og Oster- Amtets Jurisdiktioner. —

•

Original- Aftryk paa Dansk og Islandsk i det Schultziske Of-

ficin, 8 Sider i 4'°. FOrste Side Titelblad, den danske Titel

Bverst, der nedenfor den islandske, Resten af Titelbladet Dansk-

Paa de lige Sider (2. 4. 6) den danske Text med Kongens og

Indenrigsministerens (P. G. Bangs) Underskrifter
$ paa de ulige

Sider (3. 5. 7) den islandske Text uden Underskrifter, sidste

Side blank. — Depart. Tid. 1853, S. 410-415 (med Motiver).

Algreen-Ussings Samling af Love og Anordninger m. v. ved-

kommende Danmark, 1853, S. 17—18. — Islandsk: Origi-

nal-Aftryk med den danske Text (see ovenfor)- Ti&indi fra

alfungi islendfnga 1853, Viob. B, S. 44-45. Uddrag i tød&oX

V, 83 og I'ng61f. S. 38. Althingets Forhandlinger i Tioindi

fra aljnngi Islendinga 1849, S. 722, 804—835, 898-928, 933-

938$ Vi&b. A, S. 1—7 (det kgl. Lovforslag med Motiver).

Plakat, indeholdende Forandring i Plakaten af *•

Mai 1778 om Forstrandsrettigheden i Island.

Vi Frederik den Syvende &c. G. V.: at Vi, efter at

have modtaget Althingets allerund. Betænkning over et

») Under s. D. er Udstedelse af Søpas til Island i samme

Hensigt nægtet Urtekræmmer Ost, som Commissair for

dansk Viceconsul William Hay af Lerwick. Copieb. sst.
G

Nr. 99.
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samme forelagt Udkast til en Plakat, angaaende nogle 1853.

Forandringer
i Plakaten af i. Mai 1778 om Forstrands- 2. April,

rettighederne
i Island, byde og befale som følger:

1. Det Vrag, som efter Plak. af 4. Mai 1778 § 3

tilhørte Sysselmændene, og for Tiden er henlagt til Ju-

stitskassen, skal indtil videre herefter tilfalde vedkom-
mende Grundeiere, naar sammes Eiere ikke i rette Tid

melde sig med Beviis for deres Eiendomsret (§ 2).

2. Den til Vraget Berettigede skal være pligtig

ll
' det snareste muligt at oplyse det opdrevne Vrag

ved en nbiagtig Angivelse af dets Storrelse, Beskaffen-

hed og Mærker, naar saadanne findes, for vedkom-

mende Sysselmand, som derefter har at foranstalte

braget vurderet ved to edsvorne Mænd. Naar Vær-

gen ansættes til 5 Rbd. eller derover, btfr af Syssel-

manden derom skee Anmeldelse til vedkommende Amt-

mand, som da har al foranstalte samme oplysl ved den

ålandske Landsoverret, og kan Eieren derefter inden
^ar °8 Dag fra den stedfundne Lysning til Overretten

melde sig hos Amtmanden med Beviis om sin Eien-

domsret. Er Vragets Værdi derimod ringere end 5

Rbd., bortfalder denne Kundgjorelse, men Eieren skal

dog have Adgang til at melde sig hos vedkommende
Sysselmand inden Aar og Dag fra den Tid, Vraget er

anmeldt for ham.

3. Forsaavidt det senere maatte vise sig, at Ju-

stitskassen ei kan bestride de samme paahvilende Ud-

gifter med Renten af dens Gapitaler og ovrige Ind-

lægter, og saaledes ei undvære den hidtil hafte Indlægt

af det her omhandlede Vrag, skal der af Amtsreparti-

lionsfondene udredes en saadan Sum til Justilskassen,

der svarer til den Indtægt, denne Kasse har haft af

Vrag, der opdriver paa Selveiergodset efter Gjennem-

snit af de sidste 5 Aar, hvori Vrag er tilflydt bemeldte

Kasse.

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette. —
Givet paa Vort Slot Christiansborg den 2. April 1853.
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4853. Opib hréf, er breytir opnu bréfi, dagsettu 4. dag

2. April. Mai-månabar 1778 um rekarétt a Islandi.

Ver Fribrik hinn Sjøundi &c. Gjorum kunnugt: ab

eptir ab Ver hofum mebtekib {)egnlegt ålitsskjal al^agis

um frumvarp, er fyrir {)ab hefir verib lagt, til nokkurra

breytinga å opnu bréfi, dagsettu 4. dag Mai-månabar

1778, um rekarétt å Islandi, bjobum Ver nu ogskipum

fyrir å {)essa leife

:

4. Vogrek jiau, sem eptir opnu bréfi dagsettu 4.

dag Mai-månabar 1778, 3. §, heyrbu s^slumonnum til,

og nii eru logb til d6msmålasj6bsins, skulu jarbeigendur

eignast fyrst um sinn, ef eigandi })eirra kemur ekki å

réttum tima (2. §) og helgar sér J>au.

2. Nii kemur vogrek å fjbru manns, og skaljarb-

eigandi skyldur, hib bråbasta, ab lysa nåkvæmiega stærb

{)ess, åsigkomulagi og merkjum, ef nokkur eru, fyrir

s^slumanni, er
J)å

skal låta tvo eibsvarna menn virba

vogrek. j>egar vogrek er metib 5 rbd. virbi ebur meira,

skal syslumabur skyra amtmanni fra Jwi, og lætur hano

J)å lysa l>vi 1 yfirdominum, og getur eigandinn, eitt ar

og sex vikur 1
eptir lysingu {)essa, helgab sér J)ab bjå

amtmanni, en ef vogrek er ekki 5 rbd. virbi, skal [>vi

ekki tyst 1 yfirdéminum, en eigandi getur p6 helgab sér

£ab hjå syslumanni eitt ar og sex vikur 2 eptir ab fvi

hefir verib lyst fyrir honum.

3. Ef su raun verbur å seinna meir, ab leigan af

fé démsmålasjobsins og abrar tekjur hans hrokkva ekki

til gjaldanna, og getur hann ekki misst tekjur J)ær, sem

hann hefir bingab til haft af vogreki, skulu jafnabar-

sjébarnir bæta honum missinn eptir tekjum J)eim, er

d6msmålasj6burinn hefir haft ab mebaltolu fimm seinustu

årin af vogreki a sjålfseignarjorbum.

Eptir J>essu eiga allir hlutabeigendur sér J>egnlega

ab hegba. — Gefib l holl Vorri Kristjånsborg, 2. dag

April-månabar 4853.

,— a
) f>. e. einu åri og sex vikum.
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Kongelig Resolution ang. Bevilling paa Eneret *853.

til Tangbrænderi m. m. Christiansborg Slot den

8. April 1853. — Isl. Depart. Forest. og Resol. Protok.

1853, Nr. 24. — I Indenrigsministerens (P. G. Bangs) Fore-

stilling 5. April foredrages et Andragende fra Faktor Gubmund
Thorgrimsen paa Orebakke, hvori han sbger om „at forundes

!0 Aars Eneret til i Island at anlægge og drive et Tang-

brænderi og en dermed i Forbindelse staaende Fabrik for

Tilberedning af alle i Asken værende Stoffer". Supplikanten

anfører,
,tat han er bosat paa et Sted, hvor der haves en sær-

deles stor Masse Tang, som hverken benyttes til Ildebrændsel

eller til Fbde for Creaturer, og at sagkyndige Mænd, saavel i

Danmark som Udlandet, efter de af ham meddelte Prbver og

Oplysninger, have bestyrket ham i det Haab, at denne Masse

Tang, uagtet de tidligere i saa Henseende anstillede Forsog

ikke have fort til noget praktisk Resultat, dog vilde kunne

£jo>es frugtbringende, naar Alt blev indrettet paa en oeconomisk

Maade Imidlertid har Supplikanten, formedelst de lave Priser,

denne Tang eller den saakaldte Kelp for Tiden staaer i, ikke
seet sig istand til at begynde dette Foretagende, med mindre
nan, ved i de første Aar at forundes Eneret, blev sikkret for

Concurrence".

Andragendet var anbefalet af Fabrikdirekteuren, hvis Be-
tænkning over Sagen var indhentet, idet han yttrer den For-
ening,

<tat Ansdgerens Forsæt, at bringe den omhandlede
fabrikation

i Gang i Island, fortjener Opmærksomhed, samt
at det ikke er usandsynligt, at Andre, naar Fabrikationen,
maaskee først efter endeel OpofTrelser, viser sig lbnnende, og-
Saa v*^e forsb'ge den, og derved berove ham Udsigt til at see
sine Udlæg dækkede".

Da her er Spbrgsmaal om at ophjælpe en hidtil ubenyttet
N*eringSgreen paa Island, der med Tiden muligen kan blive
a nogen Betydning, maa Ministeriet, uagtet her ikke er Tale
om nogen ny Opfindelse som Gjenstand for den ansbgte Ene-
rets-Bevilling, finde sig opfordret til at anbefale Andragendet,
°g indstiller derfor, at samme bevilges som i den kongelige
Solution anført.

[Kongelig Resolution]

:

Vi ville allernaad. have Handelsfaktor Guomundur
Tho»'6nmsen af Orebak Handelssted inden Islands S6n-
der-Amt forundt Eneret i 40 Aar til ilsland at anlægge
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1853. og drive et Tangbrænderi, og en dermed i Forbindelse

^~ ' staaende Fabrikation af alle i Tangasken indeholdte
8. April.

Stoffer. — Christiansborg Slot den 8. April 4853.

8. April. Kongelig Bevilling paa Eneret til i Island at

anlægge og drive Tangbrænderi og Fabrik for

Tilberedning af Tangaskens Stoffer. Rhavn den

8. April 1853. — Bevillingen er underskreven af Kongen

den 25. April 1853 under Datum 8. April
5

jevnf. Isl. Dep.

Forest. og Resol. Prot. 1853, Nr. 27, og anfores som thing-

læst i Arnæs Syssel.

Bevilling for Handelsfaktor Gudmundur Thorgrim-

sen til med Eneret at anlægge og drive et Tangbræn-

deri og en dermed i Forbindelse staaende Fabrik for

Tilberedning af de i Tangasken indeholdte Stoffer.

Vi Frederik den Syvende &c. G. V.: at Vi, efter

derom allerund. gjort Ansogning og Begjæring, samt

de Os i den Anledning foredragne Omstændigheder,

allern. have bevilget og tilladt, saa og hermed bevilge

og tillade, at Handelsfaktor Gudmundur Thorgrimson af

Orebak Handelsted inden Islands Sonder-Amt maa, for

et Tidsrum af 10 Aar, fra denne Vor Bevillings Dato

at regne, være eneberettiget til paa Vort Land Island

at anlægge og drive et Tangbrænderi og en dermed i

Forbindelse staaende Fabrik for Tilberedning af de i

Tangasken indeholdte Stoffer, paa Vilkaar, at han inden

eet Aar fra denne Vor Bevillings Dato har anlagt oven-

nævnte Tangbrænderi og Fabrik, og senere vedbliver

med sammes Drift.

lovrigt skal denne Eneret være tabt, naar det be-

vises, at nogen Anden forinden der i Landet har an-

lagt fornævnte Fabrikdrift.

Forbydende Alle og Enhver &c. — Kjbbenhavn

den 8. April 1853.
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Islandske Departements Skrivelse til Amt- 1853.

manden over Vester -Amtet i Island, ang. Op- 11. April.

sendelse af et Phantom til Læge-Embedet i Vester-

Amtets nordre Distrikt. Khavn den 11. April

1853. — Isl. Copieb. 1853, Nr. 144.

For Vest- Amtets Repartitionsfonds Regning er til

L8ege-Embedet i Vest- Amtets nordre Lægedistrikt an-

skaffet og opsendt et Phantom, til Afbenyttelse ved Op-

Iserelse af Jordemødre sammesteds.

Ved herom tjenstl. at meddele Hr. Amtmanden

Underretning, skulde man, i Henhold til Deres Skrivelse

af 2. Januar f. A., lige tjenstl. have Dem anmodet om,

behageligen at ville foranstalte de til Anskaffelsen af

det omhandlede Phantom medgaaede Omkostninger,

s°m ialt udgjore 49 Rbd., hvilket Belob er foranlediget

forskudsviis udbetalt af Finantshovedkassen, refunderede

ved Beløbets Indbetaling fra Repartitionsfonden til Is-

lands Jordebogskasse. — Det islandske Departements

Expedilions-Conloir den 11. April 1853.

Indenrigsministeriets Skrivelse til Ministeriet 13. April,

for Kirke- og Underviisningsvæsenet, ang. Prove

i Islandsk for ikke indfodte Ansøgere om is-

landske Embeder. Khavn den 13. April 1853. —
Isl. Copieb. 1853, Nr. 146.

I Anledning af undertegnede Ministeriums Skrivelse

af 30. Oktbr. f. A., betræffende Onskeligheden af, at

det, for at erholde storre Garanti end hidindtil for Paa-

•ideligheden af de Attester, der ifolge allerh. Resolution

af 8. April 4844 skulle ledsage Ansogninger fra Ikke-

Indfodte om Embedsansæltelse i Island, angaaende Sup-

plikanternes Kjendskab til dette Lands Sprog, kunde

for Eftertiden blive overdraget Lektor ved Universitetet

K. Gislason, efter anstillet Prove, at udstede slige At-
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1853. tester, har Ministeriet for Kirke- og Underviisnings-

lS^April
væsenet' ve(* behagelig Skrivelse af 15. f. M. fremsendt

en fra bemeldte Lektor Gislason indhentet Erklæring,

hvorefter han har erklæret sig villig til at overtage

dette Hverv, men tillige henledet Opmærksomheden paa,

at en storre Bestemthed end den, hvormed den kgl.

Resolution foreskriver de Fordringer, der bor stilles,

vilde være bnskelig baade for Examinator og Exami-

nanden.

Ministeriet har derhos bemærket, at Billighed synes

at tale for at udvirke Lektor Gislason en passende Re-

muneration for dette extraordinaire Arbeide, idet den

ham tillagte Gage er saa ringe, at han ved literaire

Arbeider maa soge et Supplement til samme.

I Henhold hertil skulde jeg ikke undlade tjenstl.

at anmode velbemeldte Ministerium om, behageligen at

ville paalægge Lektor Gislason, for Fremtiden at ud-

stede de ved den nævnte kgl. Resolution befalede At-

tester efter forudgaaet Prove, idet jeg derhos yttrer

det Haab, at han for dette Arbeide, som efter hvad

Erfaringen har lært er af ringe Omfang, ikke vil fordre

nogen særlig Betaling. Forsaavidt Lektor Gislason ibv-

rigt maatte inhærere den af ham yltrede Formening

om Onskeligheden af, at nærmere Regler foreskrives

angaaende de Fordringer, der bor stilles til Vedkom-

mendes Kjendskab til det islandske Sprog, da maa

Ministeriet overlade til ham desangaaende at indkomme

med nærmere Forslag, hvorved imidlertid en vis Lem-

pelighed forventes iagttaget, navnlig med Hensyn til

den Vanskelighed, som der er ved at besætte islandske

Embeder med qvalificerede Supplikanter. — Indenrigs-

ministeriet den 13. April 1853.

13 April. Islandske Departements Skrivelse til Amt-

manden over Nord- og Oster - Amtet i Island,
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ang. Betaling for et Altermaleri til fflodrnvalla ^53.

Klosterkirke. Khavn den 13. April 1853. — "i^a^l
!sl. Copieb. 1853, Nr. 151.

At det i Overeensstemmelse med Hr. Amtmandens

Begjæring i behagelig Skrivelse af 6. i d. M. under

D. herfra er foranlediget, at et Belob af 110 Rbd.,

der tilkommer Maler Chr. Rosenberg for udfort Alter-

maleri til Mbdruvalla Klosterkirke, vil blive anviist ham
l'l Udbetaling af Finantshovedkassen her i Staden, det -

undlader man ikke tjenstl. at meddele Dem til be-

hagelig Underretning, hvorhos De lige tjenstl. anmodes
om, at ville foranledige Belobet refunderet af Kirkens

Midler ved Indbetaling i Islands Jordebogskasse. —
Det islandske Departements Expeditions-Gontoir den

*3. April 1853.

Indenrigsministeriets Skrivelse til Rjobmand is. April.

Thomas Fr. Thomsen, angaaende Andragende om
Tilladelse til Befragtning af fremmede Skibe.

Khavn den 13. April 1853. — Isl. Copiebog 1853,

Nr. 154.

I Anledning af Deres hertil indkomne Andragende
af 6. d. M. om, at den Dem under 2. August f. A.

herfra meddelte Tilladelse til, med et fremmed Skib i

samme Aar at udfore fra Island levende Greaturer mod
Erlæggelse af den ved Plak. 28. Decbr. 1836 paabudne

UMks. Afgift af Skibets Læstedrægtighed, samt af sæd-

vanligt Pasgebyr, maatte blive fornyet til at gjelde for

indeværende Aar, meldes Dem til Efterretning, at da der,

1 Anledning af et Rigsdagen forelagt Udkast til Lov om
en udvidet Handelsfrihed for Island, fra de Handlendes

Side er fort Anke over, at de igjennem Indenrigsmini-

steriet ide foregaaende Aar meddelte Tilladelser til Islands

Beseiling med fremmede Skibe ikke efter streng For-

tolkning ere hjemlede i den nu bestaaende Handels-
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1853. lovgivning for bemeldte Land, har jeg troet, indtil Sagen

finder endelig Afgjorelse, at burde stille Meddelelsen

af slige Tilladelser i Bero. — Indenrigsministeriet den

13. April 1853.

13. April.

16. Apdi. Indenrigsministeriets Skrivelse til Stiftamt-

manden over Island, ang. Sysselmandens Bopæl

i Arnæs Syssel. Khavn den 16. April 1853. —
Isl. Copieb. 1853, Nr. 155.

Med behagelig Skrivelse af 15. Febr. sidsti. har

Hr. Stiftamtmanden hertil indsendt et Andragende fra

Sysselmand i Arnæs Syssel, Kammerraad Gudmundsen,

hvori han, næst at bemærke, al Bygselen paa Gaarden

Hjalmholt er af Eieren blevet ham opsagt, har anholdt

om Tilladelse til at tage Bopæl paa Gaarden Litlahraun,

xk Miil fra Orebak.

Efter de saaledes stedfindende Omstændigheder,

saml hvad der ibvrigl af Hr. Stiftamtmanden er be-

mærket om Onskeligheden af, at Sysselmanden er bosat

paa eller i Nærheden af bemeldte Handelssted, vil Mi-

nisteriet Intet have imod, at Kammerraad Gudmundsen

indtil videre bosætter sig paa Gaarden Litlahraun.

Hvilket herved tjenstl. meddeles Hr. Stiftamtmanden

til behagelig Efterretning og Bekjendlgjorelse for Kai«'

merraad Gudmundsen. — Indenrigsministeriel den 16«

April 4853.

16. April. Indenrigsministeriets Skrivelse til Amtmanden

over Nord- og Oster-Amtet i Island, ang. Honorar

for Medvirkning ved Sætteisen af Capitelstaxt

for Nord- og Oster-Amtet. Khavn den 16. April

1853. — Isl. Copieb. 1853, Nr. 157.

I Anledning af Amlels Skrivelse af 27. Januar d-

A., og det dermed indsendte Andragende fra Provst

Gudmund E. Johnsen, om at tilstaaes Godttybrelse for
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Omkostninger og Uleilighed ved at sætte Capilelstaxten 1853.

for Aaret 1853—54, meddeles Dem herved til behagelis r^T^T
K . .

' ° ° 16. Apnl.
Hekjendtgjorelse for Provst Johnsen, samt videre For-

anstaltning, at der Intet fra Ministeriets Side haves

,rfiod, at den foreslaaede Godlgjorelse udbetales ham
a f Amtets Bepartilionsfond. — Indenrigsministeriet den

16. April 1853.
* *

Indenrigsministeriets Skrivelse til Amtmanden 16. April.

°ver Vester - Amtet, ang. Constitution i Syssel-

mands - Embedet i Bardastrands Syssel. Khavn

den 16. April 1853. — isi. Copieb. isss, Nr. 159.

Ved behagelig Skrivelse af 14. Februar d. A. har

N p
- Amtmanden hertil indberettet, at De, med Hensyn

^ at den constituerede Sysselmand i Bardastrands

Syssel, Jon Thoroddsen, agtede at reise hertil for at

fortsætte sine Studier og underkaste sig Embedsexamen,
^ ar ^ndet Dem foranlediget til at fritage ham for den
ham overdragne Constitution, og i hans Sted consti-

toerel Student og Proprietair Brynjulf Benedictsen paa

Da det imidlertid af de aarlige Indberetninger om
de paa Handelsstederne bosatte handelsdrivende Borgere,

hvoraf de sidste ere fremsendte med Hr. Amtmandens
Skrivelse af 12. Febr. d. A., erfares, at bemeldte Br.

Benedictsen er Kjobmand paa Flatfl Handelssted, og
da denne hans Stilling, som ikke i Deres forberbrte

Skrivelse er omtalt, maa medfore, at det hverken kan
ansees tilraadeligt eller passende at overdrage Syssel-

mandsforretningerne til ham, navnlig forsaavidt det

paahgger Sysselmanden at fore Opsyn med Handelen,
al modtage Skibsklareringer, oppebære Skibsafgifter

m- v., foruden de Tilfælde, som kunne indtræffe ved
navari og deslige, maa Ministeriet tjenstl. have Dem
anmodet om at ville consliluere en anden habil Mand
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1853. i Embedet, og forventer man i sin Tid Deres nærmere

T^T^T" Indberetning om, hvem denne Constitution maatte blive
16. April. '

betroet. — Indenrigsministeriet den 4 6. April J853.

4. Mai. Kongelig Resolution ang. Tilladelse til Ud-

førsel af Heste fra Island med fremmede Skibe.

Frederiksborg Slot den 4. Mai 1853. —
Isl. Departem. Forest. og Resol. Prot. 1853, Nr. 28. —
I en allerund. Forestilling 3. Mai bemærker Indenrigsmini-

steren (Orsted) , at i de nærmest foregaaende 2 Aar har In-

denrigsministeriet paa derom indkomne Begjeringer meddelt

enkelte Tilladelser for Fremmede til at gaae i Ballast til Is-

land, for der for Penge at indhandle Heste, imod Erlæggelsen

af den paabudne 14-Mks Afgift af Skibets Læstedrægtighed,

samt af sædvanligt Pasgebyr, hvilke Tilladelser ere i sidst-

afvigte Aar navnligen blevne benyttede fra Skotland og Shet-

. land. — Lignende Andragender vare ogsaa iaar indkomne til

Ministeriet, men da der, i Anledning af et Rigsdagen forelagt

Udkast til Lov om en udvidet Handelsfrihed for Island, fra

de Handlendes Side er bleven ftirt Anke over, at slige Til-

ladelser ikke efter stræng Fortolkning var hjemlede i den nu-

værende Handelslovgivning for Island, havde den forhenværende

Indenrigsminister (Bang) rundet sig foranlediget til at stille

slige Tilladelser i Bero, indtil den islandske Handelssag fandt

endelig Afgjdrelse. — Vice-Consul Hee i Lerwick var en af

de Fremmede, som i forrige Aar havde faaet Tilladelse til at

udføre Heste fra Island, men nu faaet Afslag. Han var imid-

lertid indkommen med et nyt Andragende om at maatte sende

to Skibe, hvori han forestillede, at han, hvis Tilladelsen næg-

tedes, vilde lide betydelige Tab, da han havde forpligtet sig

contraktmæssig til Leverance af islandske Heste, og gj°rt

flere forberedende Skridt. — Ministeren yttrer i denne An-

ledning, at ligesom det maa indrb'mmes, at Vedkommende

i de ham tidligere meddelte Tilladelser til at udfore Heste fra

Island har haft rimelig Anledning til at indlade sig paa det

omhandlede Foretagende, saaledes kan Meddelelsen af slige

Tilladelser ikke komme i nogen Collision med den islandske

Handelslovgivning, da de paa Island Handlende aldrig selv

have udfort Heste som Handels-Artikel. Denne Art Handel

kunde derfor ingen Skade gjcJre, men vilde være til Gavn for

Islands Indbyggere, der paa flere Steder havde en stOrre
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Mængde Heste end de havde Brug for. Nu havde tillige 1853.

Stillingen med Hensyn til Handelssagen forandret sig, da der 4, Mai.
til den Tid, den forrige Indenrigsminister resolverede at nægte

de omhandlede Tilladelser, var Udsigt til, at den islandske

Handelssag kunde være bleven forhandlet ved den kort efter

oplbste Rigsdag, men nu derimod vilde Afgjorelsen trække

noget længere ud, saa at det nu maatte finskes, at der ikke

stilledes Hindringer i Veien for Hestes Udførsel fra Island,

indtil den paatænkte friere Handelslov kunde udkomme.
I^enne Sag ansees ligeledes af Islænderne for en ikke uvigtig

genstand. Da der imidlertid, for at Ministeriet nu igjen

kunde give saadanne Tilladelser, udfordredes særlig kongelig

Bemyndigelse, indstilles :

,

c
at det allernaadigst maa behage D. M. at be-

myndige Indenrigsministeriet til i Fremtiden indtil

videre at meddele Fremmede Tilladelse til at gaa i

Ballast til Island, for der for Penge at indhandle

Heste
, imod Erlæggelsen af den ved Plak. af 28.

Decbr. 1836 § 43 paabudne U-Marks Afgift af de til

Udforselen benyttede Skibes Læstedrægtighed, samt

a f sædvanligt Pasgebyr".

[Kongelig Resolution]

:

Indstillingen bifaldes. — Frederiksborg Slot den
4

- Mai 1853 V

Ved Skrivelser fra det islandske Departement til Stift-

amtmanden og Amtmændene i Island af 18. Mai tilkjende-
•

gives, at Ministeriet har meddelt Tilladelse til tre engelske

Skibe, tilsammen 135 Commercelæster, i Henhold til denne
kongelige Resolution, hvorhos de nævnte Embedsmænd
anmodes om

<4
at ville paalægge vedkommende Embeds-

mænd i det dem betroede Amt at paasee, deels at ingen

Handelsvarer indføres med bemeldte Skibe, i hvilket Fald
de strax ville være at bortvise, ligesom og, at ei andet

end Heste udføres, deels at fornævnte Afgift bliver erlagt

1 Overensstemmelse med det Foranførte, og derfor aflagt

Rigtighed paa sædvanlig Maade. Og forventes i sin Tid
nærmere Indberetning om, hvorvidt Skibene maatte have
anføbet nogen Havn" i Amtet. Isl. Copieb. 1853, Nr. 253
—255. —

-
Ved en Skrivelse fra det islandske Departement

til Stiftamtmanden og Amtmændene i Island af 24, Juni
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1853. Indenrigsministeriets Skrivelse til Amtmanden

jj^J^over Vester-Amtet i Island, ang. Udredelse af

Omkostningerne ved en sindssvag Patients Op-

hold paa Bidstrup. Khavn den 6. Mai 1853. —
Isl. Copieb. 1853, Nr. 225.

Ved hertil at indberette hvad der er foretaget til

at forskaffe Kjbbenhavns Fattigvæsen den af samme

fordrede Refusion for Omkostningerne ved den sinds-

forvirrede Johann Jonssons Ophold paa Bidstrup, har

Hr. Amtmanden i behagelig Skrivelse af 15. Februar

sidstafvigte forespurgt, om det ikke, med Hensyn til at

fornævnte Johans Fader, Repstyrer Jon Jonsson, ikkun

erkjender sin Forpligtelse til at udrede den Deel af

fornævnte Omkostninger, som er medgaaet til hans

Sons Ophold og Underholdning paa Bidstrupgaard i de

forste 9 a 10 Maaneder, medens vedkommende Fattig-

bestyrelse derimod har nægtet at repartere nogen Deel

af bemeldte Omkostninger paa Communen, maatte an-

sees rettest at soge Erstatningen ad Rettens Vei, samt

i bekræftende Fald , om saadant ScJgsmaal da bor

rettes baade imod fornævnte Repstyrer Jon Jonsson

og imod Laxardals Reps Fattigvæsen, eller kun imod den

ene af disse, og i forste Tilfælde for hvor stor en Deel

af Erstatningen hver af dem især skal sagsoges, samt

endelig, om Fattigvæsens-Forstanderne i fornævnte R?P

skulle drages til Ansvar, fordi de have nægtet at efter-

anmeldes paa samme Maade et engelsk Skib paa oy

Læster, og med samme Indskrænkning (Isl. Copieb. 1853,

Nr. 347—349). Fremdeles anmeldes ved Departementets

Skrivelse af 13. Juli 1853 Tilladelse for 2 Skibe af til-

sammen 51 Commercelæsters Drægtighed, med Hensyn til

hvilke Skibe de samme Forholdsregler paabydes ,
Isl.

Copieb. 1853, Nr. 391—394 a; — og endelig ved Skrivelse

af 22. August Tilladelse for et Skib paa 60 Læster med

samme Indskrænkning. Copieb. 1853, Nr. 476- 478.
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komme Amtets Ordre om, at ligne endeel af de nævnte
Omkostninger paa Reppens Beboere.

Foranlediget heraf, undlader Ministeriet ikke til

behgl. Efterretning og videre Foranstaltning tjenstl. at

melde
,

at da Forsørgelsespligten ifolge Reglem. af 8.

Januar 1834 § 4 principaliter paahviler Faderen, vil

bele det omhandlede Belob være at affordre ham, og
1 fornbdent Fald at indtale ad Rettens Vei

,
og kun

naar det paa lovlig Maade er constateret, at Faderen
»kke, uden at beroves det Nodvendige til sin Subsistents,
kan betale, hvilket imidlertid efter hvad der af Hr.

Amtmanden er oplyst om hans Formuesomstændig-
heder, ikke kan antages at finde Sted i nærværende
Tilfælde, vil det kunne paalægges Faltigcommunen at

udrede det Manglende.

Som Folge heraf er der ei fundet Anledning til

at foretage Noget imod vedkommende Fattigforstandere,
0rdi de have undslaaet sig for at ligne nogen Deel af

<j

e omhandlede Omkostninger paa Reppens Beboere,
er ogsaa sees at have protesteret imod en saadan

Paaligning, med udtrykkeligt Paaberaab af, at Faderen
m™ antages at være fuldkommen istand til at udrede
e Hele. ~ Indenrigsministeriet den 6. Mai 1853.

Indenrigsministeriets Skrivelse til Kjobmand Q.Mai.
c arl P. Siemsen, ang. en ansogt Tilladelse for
spanske Skibe at gaae til Island med Tommer
ra Nor8e - Rhavn den 9. Mai 1853. - Isi. Copieb.
lg53, Nr. 238.

I Anledning af Deres under 28. f. M. og 6. d. M.
udgivne Andragender om, paa egne og islandsk Kjob-
mand Bjerrings Vegne at meddeles islandske Sopasse
°r tvende spanske Skibe, San Pedro, drægtigt 41 danske
G

*
L

>
og Nuevo Rosario, drægtigt 43 danske G. L.

Tommerladninger fra Christianssand i Norge til
Is land, imod Rrlæggelse af U-Mks Afgift og sædvanligt

27*
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853. Pasgebyr, meldes lil Efterretning, at Ministeriet anseer

^JT^ sig ikke befoiet til at bevilge det saaleåes Ansogte. —

-

Indenrigsministeriet den 9. Mai 4 853.
r

Mai. Kongelig Resolution ang. Afhændelse af Laxe-

fiskeriet i Elli5a-Aa ved Reykjavik. Christians-

borg Slot den 11. Mai 1853. — Isl. Depart. Forest.

og Resol. Prot. 1853, Nr. 29. — I allerund. Forestilling 6.

Mai anfører Indenrigsministeren (Orsted) , at Laxefiskeriet i

Ellioa-Aa har siden 1756 været særskilt bortforpagtet mod en

aarlig Afgift, og de Gaardene Bustaoir og Årtun tilhbrende

Marker, hvorigjennem Aaen flod, afbenyttedes af Forpagterne,

forsaavidt det var fornodent til Laxefiskeriets Udøvelse. Men
efter at disse Gaarde vare afhændede til Private ved Auctions-

skjtfder af 1837 og 1838, uden nogensomhelst Reservation med

Hensyn til Laxelven, eller den til Laxefiskeriets Drift fornodne

Afbenyttelse af Markerne, men, som det hedder i Auctions-

skjSderne:
4
,med alle Rettigheder til Lands og Vands til

yderste Grændser", og KjcJbmand D. Thomsen af Reykjavik

senere var bleven Eier af begge de fornævnte Gaarde, forbod

han enhversomhelst Afbenyttelse af Markerne, hvorfor For-

pagteren af Fiskeriet, Kjc5bmand Tærgesen, foranstaltede et

Forbud nedlagt ved Fogden , hvilket Forbud derefter blev

indstævnt for Retten. Underretsdommen af 24. Oktbr. 1849

satte Forbudet ud af Kraft, saasom medførende Indskrænkning

i den fuldkomne Eiendomsret, som Retten maatte tilllægge

Thomsen i Henhold til de ham meddelte Skjoder. Derimod

kom Overretten i Dom af 31. Marts 1851 til det Resultat, at

tilkjende Forpagteren af Laxefiskeriet, som saadan, Ret saavel

til at have fbrncklen fri Adgang til Elven over de tilstodende

Jorders (Bustaoir og Årtun) Grunde, som til at tage paa disse

Gaarders Udmarker Stene og Jord til Elvens fornodne Op-

dæmning, men dog imod at derfor gives fuldkommen Erstat-

ning til Jordernes Eier, efter uvillige Mænds Skjon. — Denne

Dom havde D. Thomsen indanket for Hdiesteret, men var

tillige indgaaet til Indenrigsministeriet med Andragende om,

at, i Tilfælde af at Statskassen fuldstændig maatte vinde

Sagen for Hoiesteret, han da maatte faa Fiskeriet i Elven

overdraget som Eiendom, imod engang for alle at erlægge en

Kjobesum, hvis Rente, beregnet til 4 pCt., svarer til en Al-
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gift af 50 Rbd. aarlig; derimod hvis Statskassen kun tilkjendtes 1853.

Fiskeriretten, da skulde Summen svare til en Afgift af 30 Rbd. u, Mai.
aarlig. Disse Alternativer stemte nemlig overeens med en ~—

imellem Stiftamtmanden og ham indgaaet Contrakt af 15. Juni

1851, angaaende de Betingelser, hvormed Laxefiskeriet blev

Thomsen overladt medens Sagen stod paa. — Ministeriet havde

imidlertid ikke villet indlade sig paa disse Tilbud, men for at

iQtådekomme Thomsens Onske om at optage og fortsætte de

af ham paabegyndte Jordforbedringer, erklærede det sig ikke

utilbbieligt til, saafremt han maatte ville frafalde Sagén og

betale den af ham tidligere tilbudne KjBbesum af 1250 Rbd.,

at anbefale et saadant Andragende til Bevilgelse. Herpaa

havde Thomsen ogsaa erklæret at ville gaae ind, og Mini-

sterietbemærker, at det anseer dette Arrangement, hvortil Finans-

ministeren ligeledes har givet sit Samtykke, for at være særdeles

*ordeelagtigt for den kongelige Kasse. Det indstilles derfor:

(t
1. At detStaten tilhbrende Laxefiskeri i Ellioa-

aae inden Guldbringe og Kjose Syssel under Islands

Sonder-Amt, maa afhændes til Eieren af de til be-

|

meldte Laxeelv stodende Jorder, Bustadir og Artun,

islandsk Kjobmand Ditlev Thomsen, for en Kjobesum

9» 4250 Rbd., imod at han samtykker i, at den om
bemeldte Fiskeri for Hdiesteret verserende Sag bort-

I falder, og føvrigt saaledes, at Afgiften for den Tid,

Thomsen har haft Benyttelsen af bemeldte Fiskeri, be-

regnes efter Renten af den nysnævnte Capital, eller til

50 Rbd. om Aaret, samt paa Vilkaar, at i det mindste

V3 Deel af Kjobesummen erlægges forinden Skjode paa

Laxefiskeriet udfærdiges, og at der for den resterende

Deel udstedes Forskrivning med første Prioritets Pante-

ret i Laxefiskeriet, under de Betingelser, som med
Hensyn til Umyndiges Midler ere bestemte, og saa-

ledes, at Renten deraf svares med 4 pCt.

\

2. At der, naar Kjobesummen i Overeensstem-

!
melse hermed er bleven berigtiget, maa meddeles

Kjbberen et kongeligt Skjode paa Laxefiskeriet, imod

l at han erlægger det anordnede Gebyr af 14 Rbd.

I V 48 Sk. '"^V

'

:: : ' SBP
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1853. [Kongelig Resolution]

:

lTTMaiT Indstillingen bifaldes. — Christiansborg Slot den

11. Mai 1853 1
.

12. Mai. Forelobig Lov om Forlængelse af Indtægts-

og Udgifts-Bevilling indtil Finantsloven er given.

Christiansborg Slot den 12. Mai 1853 2
.
—

Denne Lov, hvis fuldstændige Titel er: „Forelobig Lov om
Forlængelse af den foreløbige Indtægts- og Udgifts-Bevilling

ifølge Lov af 28. Marts 1853, indtil Finantsloven for Finants-

aaret 1853—54 er given", er heri Særdeleshed bemærket i For-

bindelse med Finantslovene. Den er udgaaet i Henhold til

Grundlovens § 30, da Rigsdagen var oplb'st og kunde ikke

blive samlet igjen inden 31. Mai, da Bevillingerne vare ud-

løbne, og udkommen igjennem Finantsministeriet (Sponneck).

— Original-Aftryk i det Schultziske Officin, 2 Blade i 4«°.

Departem. Tid. 1853, S. 409. Algreen-Ussings Samling af

Love og Anordninger m. v., Danmark vedkommende, 1853,

is. Mai. Patent for det danske Monarchi, ang. Ven-

skabs-, Handels- og Skibsfarts Traktat med den

Dominikanske Repnblik. Frederiksborg Slot den

18. Mai 1853. — Udkommet gjennem Udenrigsministeriet

(Bluhme) paa Dansk og Tydsk, ledsaget af Traktaten af 26. Juli

1852 (see under dette Datum heri Samlingen) og trykt i det

Schultziske Officin, 12 Sider i 4t0 (med Traktaten). Departem.

Tid. 1853, S. 473—483. Algreen-Ussings Samling af Love og

Anordninger m. v., Danmark vedkommende, 1853, S. 38—44.

— Patentet er anført som publiceret 1854 i Myra og Hnappa-

dals, Snæfellsnes, Dala og lsafjords Sysseler i Vester-Amtet.

') Ved Indenrigsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden over

Island af 23. Mai 1853 meddeles ham denne Resolution

Mtil Efterretning og Bekjendtgj øreise for Vedkommende"f

idet han anmodes om at paasee Betingelserne opfyldte og

at sende Udkast til Skjøde. Isl. Copieb. 1853, Nr. 272.

2

) Lov 17. Juli 1853.
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Kirke- og Underviisnings-Ministeriets Skrivelse 1 853.

til Justitsministeriet, ang. Udarbeidelse af Udkast JfJ^
til en Forordning for Island, ang. Son- og Hellig-

dagenes Helligholdelse. Khavn den 18. Mai

1853. — Isl. Copieb. 1853, Nr. 246.

I Anledning af Justitsministeriets behagel. Skrivelse

a ^ 9. d. M., hvorved min Betænkning er bleven be-

Bjært over det hermed tilbagefolgende Udkast til en

Forordning for Island, angaaende Son- og Helligdagenes

Helligholdelse, skulde jeg ikke undlade at meddele

følgende Yttringer:

Det turde under den nuværende Uklarhed i Islands

lovgivningsforhold i det Hele være utilraadeligt, at give

Love for dette Land, naar ei en bydende Nodvendighed
kræver det. Det lader sig neppe antage, at Kongen,
indtil Islands Deelagtighed i den danske Rigsdag er

bleven ordnet, kan i Almindelighed udove sin forrige

Lovgivningsmagt paa Island, efter forst at have hort

den raadgivende Forsamling, som under Navn af Al-

lhing blev indfort sammesteds ved Forordning 8. Marts

^843, ei heller kan den danske Rigsdag, forend hiint

Forhold er ordnet, have nogen Deel i Lovgivningen
f°r Island. Det Foranforte kunde dog ikke være til

Hinder for, at forelægge Udkastet til en Helligdags-

anordning for detAIthing, som nu snart skal sammen-
træde, for at dets Betænkning kunde benyttes, naarisinTid
L°vgivningsmyndigheden forlsland bliver ordnet, hvilken

Fremgangsmaade fuldkomment vilde stemme med den
k°ngelige Kundgjorelse til den islandske Befolkning af

Mai 1852. En saadan Forelæggelse anbefaler sig

°gsaa ved den Betragtning, at det baade paa Althinget

°g 1 de indhentede Erklæringer er blevet udtalt, at
der er en folelig Trang til, istedetfor den forældede
Hel,igdagsanordning af 29. Mai 1744, at erholde en ny,
1 det Væsentlige stemmende med den for Kongeriget
udkomne Forordn, af 26. Marts 1845, som synes at
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1853. finde almindeligt Bifald der paa Landet, ligesom det

18. Mai. og turde være bnskeligt herved at kunne foroge det

lidet Stof, som man har at forelægge bemeldte Thing.

Men ligesom det dog neppe vil være gjbrligt, at

faao bemeldte Sag saa hurtigt fremmet, at den kunde

forelægges det Althing, der skal samles i Begyndelsen

af Juli Maaned fdrslkommende, saaledes turde det

være uvist, om der virkelig i Island findes en saadan

Trang, som den foranfdrte, til snart at erholde en ny

Helligdagsanordning. Forordn, af 4744 indeholder vist-

nok Adskilligt, som ikke kan bestaae med riglige Grund-

sætninger om den borgerlige Lovgivnings Indvirkning

paa de religiose Forhold , hvoriblandt det vigtigste er

den ved samme paabudne Tvang til at besbge Guds

Huus. Men det sees tillige, at denne Tvang ikke i

Gjerningen gjbres gjeldende
,

og skjbndt en saadan

Uovereensstemmelse mellem det, der efter Loven skulde

skee, og det, der virkelig overholdes, i sig er en Ufuld-

kommenhed, saa er den dog Noget, som i adskillige

andre Forhold finder Sted, og Sagens Stilling i Island

er i saa Henseende ei forskjellig fra den, hvori den

fandt sig her i Riget, for Forordn. 1845 udkom. Denne

Forordning blev imidlertid ikke saa meget fremkaldt

ved en Trang til at faa det afskaffet, hvad de forrige An-

ordninger indeholdt mere, end der blev overholdt, som

ved en Trang til saadanne nye Bestemmelser, der kunde

sikkre god christeligOrdensOverholdelse paa Helligdagene.

Paa Island er Tilstanden uden Tvivl en anden ;
der

bliver vistnok Sondagsordenen, paa Grund af Sæderne og

den mindre Anledning, der er til en dermed uover-

eensstemmende Benyttelse af Sbndagen, iagttaget med

stbrre Strenghed, end Tilfældet var her i Riget paa den

Tid Forordn. 1845 udkom, og selv efter denne Tid

bliver Sb'ndagsordenen neppe saa nbie overholdt hei,

som i Island. Paa den anden Side turde der være

Et og Andet i Forordningen, der i dette saa svagt be-

byggede Land har mindre og for en stor Deel saa
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godl som ingen Belydning, og som derhos vanskelig 1853.

lod sig overholde ved Polititilsyn, medens det uden 18. Mai

Tvivl ved Sæderne gjdr sig gjeldende uden nogen ny

Lov. Det er derhos formeentlig uvist, om Althingels

behandling af Sagen vilde, navulig under den bevægede

Stemning , der har viist sig paa Island , være Kegje-

r|ngen behjelpelig til at give en Helligdagsanordning,

der holdt den rette Ligevægt.

Med Hensyn til det forelagte Udkasts Enkeltheder,

der storstedeels stemme overeens med Forordn, af

26. Marts 1845, findes iovrigt ikkun Fblgende at bemærke:

Hvad § 2 indeholder, angaaende Fiskeri om Hellig-

dagene, maa uden Tvivl billiges; kun synes den Passus:

» (, og at Fattige Vs Deel" at være overflddig,

eller dog i alt Fald at burde gives en correctere Form.

Den Bestemmelse , som § 3 i Udkastet sætler

^tedetfor § 3 i Forordn. 1845, der efter Forholdenes

beskaffenhed ei passer paa Island, turde have meget
mindre for sig end den tilsvarende Forskrift for Dan-
mai* « bemeldte Forordning.

Udkastets § 4, som er dannet efter Forordn. 1845

§ 4j indeholder meget mere end denne og uden Tvivl
n°get hbist betænkeligt. Hvad bemeldte § i Forord-
n,ngen i Almindelighed vil forhindre, er at Haand-
værkere, Fabrikanter eller andre Næringsdrivende ved
Oyereenskomster kunne forpligte deres Svende eller

j^ndre Arbeidere til at arbeide om Helligdagene, i

vilken Henseende der dog gjores adskillige for det

orgerlige Livs Tarv nodvendige Undtagelser. Ilsland
ar man ikke fundet, at bemeldte Lovbestemmelse, enten

dens Hovedindhold eller dens Undtagelser, kunde have
n°gen Anvendelse. Forordningen indeholder derimod
en ivrigt lignende Bestemmelse med Hensyn til de al-

mindelige huslige Forhold, hvorved der t. Ex. mulig
vilde gives et Tyende Hjemmel til al unddrage sig den
huslige Gjerning, der blev del affordret om Son- og

el'igdagene, naar de fandl, at disse ikke vare uop-
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1863. sæltelig fornbdne. Hvad der indeholdes i oflmeldte

TiTl^IT" § 4 sidste Led af Forordningen, er blot en sædelig

christelig Indskjærpelse , men ikke noget bindende

Lovbud.

Udkastets § 9 horer endnu mere end nogen af de

bvrige §§ til det, der paa Island har saa liden An-

vendelse, at det ikke synes ganske passende derfor

at give særlige Bestemmelser. Gommunalbestyrelser

findes ei der, uden netop i Reykjavik, og med Hensyn

til Muligheden af tilkommende Gommunalindrelninger

allerede nu at give saadanne Forskrifter, vilde være

noget synderligt. Hvad §'en indeholder om, at Po-

litiet i visse Tilfælde kan tilstede offentlige Forsamlinger

om Søndagen, turde paa mange Steder ei kunne an-

vendes, paa Grund af deres Frastand fra Sysselmandens

Bopæl.

Ad § 13. Da Boderne efter den citerede Paragraph i

Forordn. 1838 kunde blive at afsone med legemlig

Bevselse, turde det være en kilden Sag derom at for-

anledige nogen Discussion.

En lignende Bemærkning gjælder med Hensyn til

§14. — At § 15 omtaler de Repforstanderskaber, som

kunde blive oprettede, er neppe passende. Del maa

i denne Henseende bemærkes, at et Lovudkast til en

Gommunalforfatning for Island, hvorpaa Allhinget har

andraget, ikke vil blive forelagt Samme ved den fore-

staaende Samling. Hvad §en indeholder om Politi"

ovrighedens Myndighed til at give Bestemmelser i Til-

fælde, hvor der kan være Tvivl om en Handlings Til-

ladelighed med Hensyn til Sbndagsordenen, er uden

Tvivl lidet praktisk paa Island, — Ministeriet for Kirke-

og Underviisningsvæsenet den 18. Mai 1853.

18. Mai. Islandske Departements Skrivelse til Stift-

amtmanden over Island, ang. Meddelelse af Um
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landsk Sopas til et norsk Skib. Khavn den
18. Mai 1853. — Isl. Copieb. 1853, Nr. 250.

I Henhold til Plakaterne af \. Juni 1824 og 22.
Marts 4839 er der meddeelt Skipper J. Skougaard af

Fahrsund Pas til, med Skibet Margrethe Christine, dræg-
"8 1 26 danske G. L., fort af ovennævnte Skipper Skou-
8aard

j at overfore til Island en Ladning Trælast fra
^orSe, med den i Justitsministeriets Skrivelse af 21.

''arts 1851 omhandlede og i Passet indførte nærmere
Bestemmelse.

Dette meddeles herved tjenstlig Hr. Stiftamtmanden
behagelig Underretning, og udbedes, saafremt Skibet

anløber nogen Havn i Sonder-Amtet, Ministeriet under-
eltel saavel herom, som om hvad Ladning det har
^edbragt. Det islandske Departements Expeditions-
tQntoir den 18. Mai 1853*.

Islandske Departements Skrivelse til Amt- ls.Mai.

roandcn over Nord- og Oster-Amtet, ang. For-
®"n8 af et Jorddyrknings-Redskab. Khavn den

• Mai 1853. — Isl. Copieb. 1853, Nr. 257.

Efter at det med Amtets behagel. Skrivelse af 8.

g.
r

*
f
- A

- hertil indkomne Andragende fra Bonde
Jtøn Thorlaksson af Fornhagi i Oefjords Syssel,

h

erfra var blevet tilstillet det kongelige Landhus-

.

° Idnin8sselskab
, har bemeldte Selskab under 25.

•
M. tilbagemeldt, at Samme, i Betragtning af den af

am udyi8te Landboflid, har besluttet at skjænke ham
en af ham begjærte Tromle.

Hvilket man ikke har villet undlade tjenstl. at

eadele Hr. Amtmanden, med Tilfbiende, at den om-
audiede Tromle snarest muligt vil blive Bjtfrn Thor-

3 under samme Dato er en ligelydende Skrivelse afgaaet fra

Departementet til Amtmændene. Copieb. sst. Nr. 251, 252.
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1853. laksson oversendt fra Selskabet. — Det islandske De-

18^MaT Parlement/S Expedilions-Contoir den 18. Mai 1S53.

is, Mai. Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden

over Nord- og Oster-Amtet, ang. Godtgjords^

for leveret Fattigmedicin fra Apotheket paa Akur-

eyri. Khavn den 18. Mai 1853. — IsL Copiebl

1853, Nr. 261.

Med Hr. Amtmandens behagel. Skrivelse af 31«

Januar d. A. har Ministeriet modtaget et Andragende,

hvori Apothekeren i Oefjords Handelssted, Odd Thor-

arensen, forespørger, om ikke for Tidsrummet fra 1. Jan.

1851 til 31. Marts 1852, i hvilket han, efter Landphysici

Ordre, har udleveret Fattigmedicin fra sit Apothek for

Oefjords Distrikt, maatte af Jordebogskassen foranstaltes

udbetalt den ham herfor formentlig tilkommende Godt-

gjorelse af 45 Rbd. 80 Sk., i Lighed med hvad der ved

dette Ministerii Skrivelse af 16. Febr. f. A. er resolveret,

angaaende Udbetaling af den for Distriktet bestemt

Andeel af Fattigmedicamentpengene fra 1. April f. A.

Foranlediget heraf undlader Ministeriet ikke, t»

behagel. Efterretning og Bekjendtgjorelse for Apothckef

Thorarensen, tjenstl. at melde, at da Dispensationen af

den omhandlede Fattigmedicin forst er frataget Apc

thekeren i Reykjavik 1. April f. A. og han derhos, al'
*

rede forinden Ministeriets ovenmeldte Resolution btev

afgiven, havde erholdt de ham ifolge hans Bevilling W
kommende Fattigmedicamentpenge udbetalte indtil be-

meldte Tidspunkt, har der ikke kunnet være Tale oifl

herfra at anvise Apotheker Thorarensen Betaling

don omhandlede Dispensation fra et tidligere Tidspunkt

end 1. April d. A., hvorimod det maa være en privat

Sag imellem ham og Apothekeren i Reykjavik, forsaa-

vidt han hos denne maatte have nogen Fordring Paa

Godtgjdrelse for tidligere at have paa dennes Vegne
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udleveret Fattigmedicin fra Apotheket paa Oefjord. — 1853.

Justitsministeriet den 18. Mai 1853. ^T^TT^
18. Mai.

Kongelig Resolution ang. Forelæggelse for 22. Mai.

Althinget af de i Island udforte Jordtaxations-

Arbeider. Frederiksborg Slot den 22. Mai 1853 K

7 Is1, Departem. Forest. og Resol. Prot. 1853, Nr. 31. — Inden-
ngsministeren (Orsted) foredrager i sin allerund. Forestilling 20.

^ai 1853, atAmtmændene i Island have, Tid efter anden, indsendt
i * 1

Indenrigsminiseriet Jordtaxations-Arbeider, som i Medfør
af Forordn. 27. Mai 1848 vare udforte der i Landet, for der-

P&a at grunde en ny Skyldsætning af samtlige derværende,
J°i'deiendomme. — „Ved Udførelsen af dette vidtløftige og
Vattskelige Arbeide ere imidlertid indløbne saa væsentlige

lsgreb og Uoverensstemmelser, at det ikke kan benyttes

j

SOttl Grundlag for en ny Jordebog for dette Land, med mindre
ne ^eil først kunne blive rettede". Det maa derfor ansees

01
hensigtsmæssigt, at Althinget, der skal give Betænkning

aUe

aaende Størrelsen af Hundredetallet over det hele Land,

k
eie^e nu høres angaaende flere tvivlsomme Punkter, der

q
e antages at ville have Indflydelse paa sammes tilbørlige

idning. Som et saadant Hovedpunkt udhæves, at der ved
axationen synes at være taget altfor meget Hensyn til Jor-

dernes Priis i Handel og Vandel. „Men da Prisen paa Jorde-
gods i Island er saa særdeles meget afhængig af flere til—

dige Omstændigheder, saasom haarde og gode Aar m. v.,

°g da derhos Kjøb g Salg af Jordeiendomme i Island kun

d
Dt forefalder

> °g nied Hensyn til den største Deel af det

værende Jordegods, saasom det beneficerede og kongelige
°ds, Reppernes og de Fattiges Jorder m. v., aldeles ikke kan
omme i Betragtning, kan en almindelig Bevidsthed om Jordeien-
onimenes Værdi i Handel og Vandel der vanskelig danne

S1
g- Derimod turde Eiendommenes præsumtive Indtægter,

galedes som disse efter alle de Oplysninger, som derom kunne
vejebringes, lade sig udfinde, være den Hovednorm, der

ortnnsviis bør lægges til Grund for Jordernes Taxation, dog
galedes, at den paagjeldende Eiendom vil være al ansætte til

engeværdi ved at capitalisere Indtægten efter den almindelige

Rongel. Resol. 18. Mai 1855.
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1853. 4 pCt. Rentefod". Paa dette Punkt isærdeleshed burde Al-

thingets Opmærksomhed efter Ministerens Mening henledes,

2. Mai.
Qg me(j (|e(. samme skulde Thinget opfordres til at afgive Be*

tænkning og indkomme med Forslag om, hvorledes Sagen i

det Hele kan være videre at fremme, for at dette for Island

saavel som for Staten i det Hele vigtige Anliggende kan

bringes til et saavidt muligt tilfredsstillende Resultat. I Hen-

hold hertil indstilles:

uat Deres Majestæts Commissarius ved det >

indeværende Aar sammentrædende Althing maa blive

allernaad. paalagt, at forelægge Thinget indbemeldte

Matrikulsag med alle dertil horende Aktstykker, og

at opfordre samme lil at tage under noieste Over-

vejelse, saavel det forommeldte Hovedpunkt, som

hvad der maatte være al foretage til Sagens viden?

Fremme og hensigtsmæssige Ordning,

[Kongelig Resolution]

:

Indstillingen bifaldes. — Frederiksborg Slot den

22. Mai 1853*.

22. Mai. Kongelig Resolution ang. Nedsættelse af Mulfet

for en Skipper, for Forsommelse af at tilbage*

levere islandsk Sopas. Frederiksborg Slot den

22. Mai 1853. — Resolutionen er afgivet paa Fore-

stilling fra Justitsministeren (A. W. Scheel), lsl. Depart.

Forest. og Resol. Prot. 1853, Nr. 86; see Indenrigsministeriel

Skrivelse 3. Juni 1853.

) Med Indenrigsministeriets Skrivelse 24 Mai til den kongel-

Commissarius ved Althinget, Amtmand Melsted, frem-

sendes en Gjenpart af Ministeriets Forestilling, og det p&a
"

lægges ham ifølge den kongelige Resolution, at uforelægg
e

Thinget den ovennævnte Matrikulsag med alle dertil

horende Aktstykker, og at opfordre samme til at tage

under noieste Overveielse saavel det i Forestillingen om-

handlede Hovedpunkt, som hvad der maatte være

foretage til Sagens videre Fremme og hensigtsmæssigste

Ordning". Isl. Copieb. 1853, Nr. 278.
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Kongelig Bekj endtgj oreise til Althinget, ang. ***53.

Resultaterne af Thingets Session i 1849. Frede-,
23

-

Mai -

riksborg Slot den 23. Mai 1853. — BekjendtgjØrei-

sen er stadfæstet ved kgl. Resolution 22. Mai 1853. — Dansk:
Originalen indheftet i Isl. Depart. Forestill, og Resol. Protok.

1858, Nr. 33. Original-Aftryk paa Dansk og Islandsk i det

Schultziske Officin, 12 Sider i 4to
. Første Side Titelblad, den

danske Titel øverst, der nedenfor den islandske, Resten af

titelbladet Dansk. Paa de lige Sider (2-10) den danske

Text, med Kongens og Indenrigsministerens (Orsteds) Under-

skrifter, paa de ulige Sider £8-11) den islandske Text uden

Underskrifter
5

sidste Side blank. - Dep. Tid. 1853, S. 513—
51

7

- Algreen-Ussings Samling af Love og Anordninger m. v.

Danmark vedkommende, 1853, S. 45-48. — Islandsk:
0riginal-Aftryk med den danske Text (see ovenfor). Ti&indi
frå aljungi Islendmga 1853, S. 13-16.

Allernaadigst Bbkjendtgjorelsk til Althinget, an-

gående Resultaterne af de under dets Mode i 1849
a *givne allerunderd. Betænkninger og øvrige indgivne

dragender.

Vi Frederik den Syvende &c. Vort troe Althing for

Vort Land Island Vor Kongelige Hyldest og Naade!
Vi have af de Forhandlinger, som ere foregaaede

Ved Vort Althing i Aaret -1849, med allerhoieste Til-

fredshed erfaret Vore Althingsmænds redelige Iver for

at befordre Vort og Landets Bedste.

Efter at saavel de Betænkninger, som Vort troe Al-
tn 'og har afgivet over de Samme til Overveielse fore-

tagte Lovudkast, som og dets ovrige Andragender paa
det Nbiesle ere blevne prøvede, ville Vi herved allern.

Bive Vort Althing en samlet Oversigt over de Beslut-
n| Qger, som i saa Henseende ere blevne tagne.

I- Følgende Anordninger, angaaende hvilke Vi
have modtaget Vort troe Althings allerund. Betænkninger,
er« udkomne, nemlig:

Under 20. Juni -1849: Anordning om Jagten i

Island. — 2) Under 28. Septbr. 1849: Valglov for Dan-
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1853. nelsen af den ved allerh. Reskript af 23. Septbr. 1848

23. Mai. bebudede Forsamling i Island. — 3) Under -18. August

1850: Plakat angaaende Tiden for Afholdelsen af Mand-

lalsthingene i Norder-Mule Syssel. — 4) Under 25. Sept.

s. A. Forordning for Island, indeholdende nogle For-

andringer i Lovgivningen om Arv. — 5) Under 2. April

d. A. Plakat, indeholdende Forandring i Plak. 4. Mai

1778 om Forstrandsrettigheden i Island.

Af foranfbrte Anordningers Indhold vil Althinget er-

fare, hvorledes de Bemærkninger, der af samme have

været fremsatte ved de forelagte Lovudkast, ere blevne

tagne under noieste Overvejelse, og hvorledes de Thinget

forelagte Lovudkast med Hensyn dertil have modtaget

adskillige Forandringer, nærmere Bestemmelser og Til-

foininger.

Desuden er i Overeensstemmelse med den af Vort

troe Althing afgivne Betænkning Foreningen af Norder-

og Sbnder-Tbingbe Sysler bleven iværksat, medens

Vi med Althinget have fundet Betænkelighed ved

gaae ind paa en Forening af Myre og Borgarfjords

Sysseler, ligesom ogsaa Allhingets ved samme Ledighed

udtalte Onske om, at Vester- Amtets Grændser maalte

blive uforandrede, har vundet Vort allerhbieste Bifald-

Il. Med Hensyn til de af Vort troe Althing

givne allerunderd. Petitioner have Vi Fcilgende allern-

at tilkjendegive

:

1) I Anledning af Allhingets Petition om udvidet

Haudelsfrihed for Island er, efter at et Lovforslag des-

angaaende har været forelagt den i Aaret 1851 i Reykja*

vik sammentraadle Forsamling, et nyt Lovudkast ud-

arbeidet og forelagt den senere oplbste Rigsdag, hvilket

Udkast i det Væsentlige slutter sig til Althingels og

bemeldte Forsamlings Indstillinger.

Forsaavidt Thinget tillige har andraget paa Opret-

telsen af nogle nye Handelssteder i Island, eller i alt Fald

paa, at Tilladelse maatle blive meddeelt til at beseile

nogle ikke autoriserede Steder og der al drive Mandel,
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har dette, efter den Maade, hvorpaa Handelsforholdene

1 Island ved det nævnte Lovforslag sbges ordnede,

ikke kunnet tages tilfolge. Dog er den tidligere givne

Tilladelse til Beseiling af Krossvfk paa Akranæsset ved
Vor allerh. Resolution af 2. Marts d. A. bleven fornyet

til at gjælde endnu for 2 Aar.

2) Den af Althinget indgivne allerunderd. Petilion

°m
j at Embedsmænd og deres Enker skulle yde Bidrag

tø Repartitionsfondene, have Vi allern. bevilget, og er

desangaaende en Plakat under 8. Juni 4 851 emaneret.

3) I Anledning af Althingets Petition angaaende
en billigere og ligeligere Fordeling af Allhingsomkost-
ni»gerne er under 2. Marts d. A. en Plakat emaneret.

^) Det af Vort troe Althing indgivne allerund. An-
tagende om Udarbejdelsen af et Lovudkast, hvorefter
er skulde foranstaltes optegnede, og i dertil indrettede
rotokoller indførte, alle Jorders Landemærker i Is-
IU

>
er d er ikke fundet tilstrækkelig Anledning til at

gaae ind paa>

Vort troe Althing har andraget paa, at en For-
audring maatte forelages i den Maade, hvorpaa Gapi-

telstaxterne
i Island for Tiden sættes. Men da Vi ikke

have fundet de Grunde fyldestgørende, der ere anfbrte
for Nødvendigheden eller Hensigtsmæssigheden af en

^vigelse fra den nu gjeldende Fremgangsmaade, der
hidtil har viist sig hensigtsmæssig, vil det fremdeles
ave sit Forblivende ved de i allerh. Resolution af 16.

Juli 1817 og Forordning af samme Dato angaaende
* arl»ge Gapitelslaxler i Island indeholdte Forskrifter.

ei1 iovrigt er det blevet vedkommende Ovrigheder i

Island paalagt at bringe til almindelig Kundskab, at

er til Grund for de befalede aarlige Angivelser til

Ga
Pitelstaxterne stedse skal lægges Priserne paa Va-

Jeine, saaledes som de have været, hvor de have været
betalte med Penge.

6) I Anledning af den af Vort troe Althing indgivne
a tørurvd. Petition angaaende en Forandring i Ydelsen

28
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1853. af Tienden til Præst og Kirke, er en Plakat under 18.

23. Mai. Marts d. A. udkommen, hvorved Thingets Indstillinger

^*^^"ere tagne til Folge.

7) Ligesom det i Vor allerh. Bekjendtgjbrelse af

19. Mai 1849 blev Vort troe Allliing tilkjendegivet, at

Vi efter Forholdenes Beskaffenhed ikke saae Os istand

til at gaae ind paa Aithingets i Aaret 4847 indgivne

allerund. Petition om, at den islandske Text i de Love,

som udkomme for Island, maatte blive forsynet med

Vor allerh. Underskrift, saaledes har Aithingets i Aaret

1849 gjentague Petition om samme Gjenstand ei heller

kunnet bevilges.

8) I Anledning af Aithingets Andragende om, at

det islandske Sprog herefter udelukkende maatte blive

brugt i alle Embedsforretninger og Embedsbreve i Is-

land, er der ikke fundet Anledning til at foretage videre

Foranstaltning.

9) I Anledning af Aithingets i sin Tid indgivne

allerund. Andragende om, at Forordn. 29. Mai 1744

om Sabbatens Helligholdelse, Forordn. 27. Mai 1746

om Husbesbgelser, Anordning af 3. Juni s. A. om Hus-

tugt, og Anordning af s. D. om Et og Andet i Ægte-

skabs-Sager m. v., maatte blive underkastede Revision

eller Omarbeidelse, ere Betænkninger blevne indhentede

fra samtlige Amtmænd, saavel som fra Biskoppen i

Island.

Med Hensyn til den fdrstnævnle af bemeldte An-

ordninger gik disse Betænkninger i det Hele ud paa,

at samme burde, som antiqueret, afloses af en ny For-

ordning om Son- og Helligdagenes Helligholdelse, og

at Forordn, af 26. Marts 1845 for Danmark burde saa-

ledes omarbeides, at samme kunde passe til de is-

landske Forhold. I Overeensstemmelse hermed er et

Udkast til en saadan Forordning blevel udarbeidel til

Forelæggelse for det iaar sammentrædende Althing-

Da derimod de fleste af Lokalautoritelerno paa Island

vare af den Formening, al Forordn. 27. Mai 1746 om
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HusbesOgelser, saavel som den forste Deel af Anordn. 4853.

af 3. Juni 1746 om Hustugten, eller det Afsnit, som 23. Mai.

bandler om Borneopdragelsen, endnu i det Hele maa
antages at svare til deres Hensigt, og at de derfor indtil

videre burde forblive uforandrede, er sammes Revision

for Tiden stillet i Bero. Angaaende de i den sidst-

nævnte Forordning indeholdte Bestemmelser om Hus-

tugten, var det vel af de islandske Autoriteter ytlret,

at samme ikke kunde ansees for tidssvarende, og til-

lige, at der er en folelig Trang til et nyt Lovbud om
denne Materie. Imidlertid have ikke de til Udarbeidel-

sen af et saadant Lovbud fornødne Materialier endnu

kunnet skaffes tilveie, medens det dog paa den anden

Side ikke har kunnet erkjendes, at Sagen var af et

saadant Omfang, at en Commission (som af Nogle var

foi'eslaael) burde nedsættes til dens Bearbeidelse, hvilket

desuden vilde medfore uforholdsmæssige Bekostninger.

Hvad endelig Anordningen af 3. Juni 4 746 om
Adskilligt i Ægteskab m. v. augaaer, da er der saa

tøegel mindre funden Anledning til at foretage nogen

Revision af samme, som bemeldte Anordning maa an-

tages at være ophævet ved den senere Lovgivning, i

alt Fald med Undtagelse af Anordningens § 45.

Til Bekræftelse paa foranstaaende allern. meddelte

Resolutioner have Vi udfærdiget denne Vor Kundgjorelse,

°g forblive Vort troe Althing i kgl. Naade bevaagne. —
Givet paa Vort Slot Frederiksborg den 23. Mai 1853.

Komingleg auglysing til atyfngis, um årangur af

fregnlegum tillagum J)ess og dorum uppåstungum å

fundinum 4849.

Ver Fribrik hinn Sjbundi &c. sendum Voru trtia

aljn'ngi kvebju guos og Vora!

Ånægjusamlegt hefir Oss verio, ab sjå J)ab af storfum

allnngismanna Vorra arib 1849, hve dyggilega |)eir hafa

kappkostab, ab efla gagn Vort og landsins.

28 !:
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1853. Ver hdfum vandlega låtib Ihuga iillbgur {ringsins

23. Mai. um lagafrumvbrp })au, sem undir })ab voru borin, og

^^""^onnur ålitsmål £ess og uppåslimgur, og munum Ver

nu sk^ra fra, hvab i [)eim efnum hefir verib af råbifc:

I. pessar réttarbætur hafa birtar verib um j>au

mål, er Vort trua alj)fngi hefir sent Oss tillbgur um:

1) 20. Juni 4 849, tilskipun um veibi å Islandi. —
2) 28. Septbr. 1849, log um kosningar til tøé&fundar

J>ess å Islandi, sem heitio er ( konungsbréfi 23. Seplbr.

1848. — 3) 18. August 1850, opib bréf um, hvenær

mannlals[)i'ng skal halda i Norbur-Mula-s^slu. — 4) 25.

Septbr. 1850, tilskipun um nokkrar breytingar å erfba-

logunum å Islandi. - 5) 2. April 1853, opib bréf, er

breytir opnu bréfi, dagsetlu 4. dag Mai-månabar 1778,

um rekarétt å Islandi.

Å réttarb6tum J)essum getur alf>fngi séb, ab alhuga-

semdir J)i'ngmanna vib frumvorp I)au, er undir {)ab voru

borin, hafa verib grandgæfilega ihugabar, og frumvdrpin

logub eptir J)eirn, skyrb og aukin.

par ab auki er Subur- og Norbur-J)ingeyjar syslu

aptur steypt saman eptir tillbgum Vors trua al^ingis,

en å hinn b6ginn hefir Oss, einsog J>fnginu, J)6tt isjår-

vert ab veila samj>ykki Vort til, ab M^ra og Hnappadals

s^slum yrbi steypt saman. f)ingib hafbi vib sama tæki-

færi låtib i Ijosi {)å 6sk, ab takmbrkum Vestfirbfnga

fjérbungs yrbi ekki haggab, og hbfum Ver fallizt å t>a&-

II. Um l)egnlegar bænarskrår, er Vort trua al-

J)(ngi hefir sent Oss, birtum Vér al{nngismbnnum

:

1) Eptir J)egnlegri bæn atyfngis um rymkab verzlunar-

frelsi handa Islandi, var frumvarp um J)ab efni borib

undir tøébfundinn i Reykjavik 1851, og ab ]pvi bunu

samib nytt frumvarp, og borib undir rikis|)ingib, sem seinna

er slitib, og er {)etta nyja frumvarp i abalatribunum lagab

eptir tillbgum al{)fngis og hins åbur nefnda J)j6bfundar.

En [)ab sem atyfngi hefir lfka bebib um, ab nokkur

nj kauplun verbi tekin upp å Islandi, ebur ab minnsla

kosti leyft ab hafna sig og verzla å nokkrum tilteknunn

stbbum, {>ar sem ekki eru loggild kauptun, J)å
varbfcab
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ekki tekife lil greiriå eptir fyrirkomulagi Jwi, sem hinni 1853.

Islenzku verzlun er ætlab eptir frumvarpinu. 23. Mai

pé er leyfi J)ab, er gefio er åbur til ab slgla til

Krossvi'kur å Akranesi til vcrzlunar, meb urskurbi Vorum
*• Marts

J).
å. endurnyjab um tvd ar.

2) Ver ho'fum veitt aijringi bæn sfna, ab embættis-

tøenn og ekkjur J>eirra greibi gjbld til jafnabarsjébanna,

°g er |)elta birt i opnu bréfi 8. Juni-mån. 185-1.

3) pav sem al{ringi hefir bebib um, ab aljnngis-

kostnabinum yrbi jafnab nibur belur og sanngjarnar en

å&ur, er um {)elta birt opib bréf 2. Marts [>. å.

4) Ver hbfum ekki fundib nægar astæbur til ab

ballast å })å ^egnlegu beibni Vors tnia atøingis, ab samib

v ^rbi lagafrumvarp, er åkvebi, ab skrifa skuli upp, og

r, ta i bækur. sem til })ess séu gjbrbar, landamerki allra

J«*a å fslandi.

5) Vort triia aljringi hefir bebib um, ab breyting

veen gjbrb å abferb J)eirri, sem hbfb er vib samningu

verblagsskrånna a fslandi. En meb J>vi Oss hafa ekki
*

VII'zt astæbur J)ær fullgildar, sem færbar eru til fyrir

naubsyn og nytsemi J>ess. ab breyta abferb J>eirri, sem
nu er hbfb og vel hefir reynzt, skulu reglur J>ær,

sem til eru teknar i kominglegum urskurbi, dags. 16.

dag Juli-man. 1817, og tilskipun s. d. um årlegar verb-

'agsskrår å Islandi, gilda eins og ab undanfbmu. p6
hefir hlutabeigandi yfirvbldum å Islandi verib bobib, ab

augiysa fyrir al^bu, ab ætib skuli byggja verblagib i

skyrslum J>eim, or verblagsskrårnar å åri hverju eru

gjbrbar eptir, é J)vf verbi, sem vbrurnar hafa haft, J)egar

b&r hafa verib borgabar meb peningum.
6

) Eptir J)egnlegri bæn Vors triia atyingis, um
breytfng å liundargjaldi lil prests og kirkju, er birt opib
bref dags. 18. dag Marts-mån. {). å., og er \>ar farib

ePtir tillbgum ^ngsins.

7) Eins og Ver kunngjbrbum Voru tnia aljringi i

auglysfng Vorri, dags. 19. dag Mai-mån. 1849, ab Ver,
ePtir

I>vi sem å st6b, gætum ekki orbib vib J)egnlegri
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1853. bæn aljnngis, sem haldib var 1847, ab islenzkan å

Mai. logum }>eim, sem selt em å islandi, yrbi stabfest mob

undirskript Vorri, eins hbfum Ver heldur ekki getab

veilt aljpingi bænheyrslu, er t>ab å 4 849 beiddisl

hins sama.

8) far sem al})(ngib hefir bebizt, ab islenzka verbi

eingaungu vib hofb i bllum embættisstorfum og em-

bæltisbréfum å Islandi, hefir ekki })6tt astæba til ab

gjora neina nybreyting i [>vi' efni.

9) Utaf beibni al{)fngis um, ab tilskipun dagsell

29. d. Mai-mån. 1744 um helgidaga-hald, tilskipun dags.

27. d. Mai-mån. 4746 um husviljun, tilskipun 3. d. Juni-

man. sama år um husaga, og tilskipun sama dag um

hitt og J>etta i hjiiskaparmålefnum o. s. frv. verbi endur-

skobabar og lagfærbar, hafa ailir amlmenn å Islandi og

biskupinn verib bebnir um tillogur sinar.

Um hina fyrst nefndu tilskipun lutu tillogur [)essara

embættismanna ab ollu samtdldu ab J)vi, ab hun væri

lirelt, og l)yrfti ab semja nyja tilskipun um sunnu- og

helgidaga-hald, og ab breyta ælti tilskipun dags. 26. d.

Marts-man. 1845 fyrir Danmbrku ^annig, ab hun

ått vib å Islandi. Samkvæmt t>essu hefir mi verib samib

frumvarp til tilskipunar um J>ab efni, sem lagt verbur

fyrir alsing, er halda å { sumar. Aplur å méti voru

flestir embællismennirnir å Islandi å eitt såttir, ab til-

skipun dags. 27. d. Mai-mån. 1746 um hiisvitjun, og

fyrri hluti tilskipunar 3. d. Juni-mån. 1746 um husaga,

ebur kaflinn um barnauppeldi, eigi enn, {)egar å allt er

litib, vel vib, og ab [)essi lagabob ættu J>vi ab slanda

ébreytt fyrst um sinn, og er J)vf endurskobun å l>
e,rl)

låtin biba. Um åkvarbanir tøær, sem eru i hinni sibast

nefndu tilskipun, um husaga, J)å hbfbu reyndar yfir'

vbldin å Islandi låtib \ lj6si, ab [>ær ættu ekki vib [)enna

tima, og bil })brf væri å nyju lagabobi um {>etta efni-

En {>ab sem f>arf til undirbum'ngs å {)vfl/ku lagabobi

hefir ekki enn getab fengizt; en aptur hefir mål l>
el

^

a

J)6 ekki virzt svo yfirgripsmikib, ab })brf væri å ab setja
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nefnd lil ab bua [)ab undir (eins og sumir hofbu farib 1853.

fram å), og f>ab yr&i Ii'ka of mikiil kostnabur. ^TTIT^"£o . LVIf.ll.

Tilskipun 3. d. Juni-mån. 1746, um hitt og })etta i

hjuskaparmålefnum o. s. frv., [)6tti f>vi sibur J>brf å ab

ondurskoba, sem tilskipun j)essa må ålfla orbna égilda

»neb seinni lagabobum, ab minnsta k os ti j^egar undan

er skilin 15. grein hennar.

Til stabfeslingar urskurbum Vorum, J)eim er nu

hefir verib um getib, hofum Ver sent Y8ur J)essa aug-

lysing Vora, og heitum Voru triia aljringi hylli Vorri og

koniinglegri mildi. — Gefib i holl Vorri Fribriksborg,

$3. dag Mai-manabar 1853.

Justitsministeriets Skrivelse til den kongelige 23. Mai.

Commissarius ved Althinget i Island, Amtmand

Melsted, ang. Forslag om Udvidelse til Island af

n°gle almindelige Anordninger for Danmark.

Khavn den 23. Mai 1853. — Isl. Copiebog 1853,

Nr. 276.

Ifolge allerh. Resolution af 10. Novbr. 1843 paa-

ngger det den kongl. Commissarius ved det islandske

Althing, hver Gang dette er forsamlet, efter foregaaende

Gonference med vedkommende Gollegier, at forelægge

Thinget de iblandt de senest udkomne almindelige An-
ordninger for Danmark, angaaende hvis Udvidelse til

Island intet særligt Lovudkast er befalet forelagt, men
s°m det muligt kunde være hensigtsmæssigt at gjdre

Sjeldende f r Island, med Opfordring til Forsamlingen,

at afgive sin Betænkning saavel angaaende Udvidelsen
S(>m angaaende de Modifikationer, der ved saadan Ud-

videlse maatte findes hensigtsmæssige.

Med Hensyn hertil skulde jeg ikke tilbageholde

den Yttring, at af de for Aarene 1847—52 udkomne
almindelige Anordninger og Love, der ikke ere enten
særlig givne for Island eller paa Grund af deres al-
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1853. mindelige Indhold maae antages at være allerede der

23. Mai. gjeldende, uden at nogen speciel Udvidelse er nbd-

vendig, vil der formenlligen især være Spbrgsmaal om fbl-

gende deels gjennem det forrige Cancelli, deels gjen-

nem Justitsministeriet emanerede Lovbud:

1) Plak. 17. Februar 1847, ang. Salair for Hbieste-

rets-Advokaterne i de Justitssaeer, de udfore som De-

fensorer. ~~ 2) Lov af 5. April 1850, om fremmede
*

Jbders Adgang til at opholde sig her i Riget. — 3) Lov

af 25. April 1850, om Ophævelse af Bekjendtgjorelser

i Altonaer Merkur. — 4) Lov af 29. Decbr. s. A., om

Anvendelse af de forskjellige Arter Strafarbeidé. •

—

5) Lov af 3. Januar 185*1, om Pressens Brug.

Af andre i bemeldte Tidsrum udkomne alminde-

lige Lovbud antager Ministeriet, at der især kunde blive

Spbrgsmaal om Udvidelse af fblgende gjennem Finans-

ministeriet udkomne Love, nemlig Lov af 30. Juni 1 850,

om Anviisning af Gager og deslige samt om Forskud,

Pensionsloven af 5. Januar 4 851 og Lov af s. D. om

Embedsmænds Forpligtelse til al sikkre deres Enker

Overlevelsesrenter, og jeg har derfor desangaaende

brevvexlet med bemeldte Ministerium, der vel ikke har

haft Noget imod at de ommeldte Love opsendes til den

kongl. Commissarius ved Althinget til Forelæggelse for

dette, men dog yttret, at ligesom disse Love allerede

nu erholde Anvendelse for Embedsmænd paa Island,

saaledes vil dette ogsaa fremdeles blive Tilfældet, hvad

enten de forelægges Althinget eller ikke.

Hvad ibvrigt de fbrstnævnte Lovbud angaaer, skal

jeg blot tilfbie, at det ved den eventuelle Udvidelse af

Lovbudet Nr. \ turde være rettest at tilfbie en Be-

mærkning om, at Reskript af 21. Decbr. 1831 vil være

anvendeligt paa det der omhandlede Salarium til Hbieste-

rets-Advokaterne som Defensorer i islandske Justitssager,

at det vel maa antages, at den under Nr. 2 anfbrle

Lov for Tiden er uden praktisk Anvendelse for Island,

men at samme dog muligen kan faae en saadan ved
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den islandske Handels Frigivelse, saml at det, hvis den

under Nr. 5 anførte Lov om Pressens Brug maatte

blive udvidet, muligen kunde være hensigtsmæssigt at

omredigere sammes § 11 i Lighed med hvad skeet er

Ved sammes paatænkte Udvidelse til Færoerne, i hvilken

Henseende man til behagelig Eftersyn lader med-
følge 1 Exemplar af det Lovudkast, hvorved denne
^ov m. fl. agtes udvidet til bemeldte Oer.

lovrigt maa man overlade til Ur. Amtmanden, hvis

De maatte finde saadant fornødent, at foranstalte islandsk

Oversættelse af nogle eller alle af de anførte Lovbud,

tørend de forelægges Althinget til Betænknings Afgivelse.

Sluttelig bemærkes, at det maa staae Althinget frit

tor at tage under Overveielse, om, foruden de foran-

tørte Lovbud, nogle andre af de i ovennævnte Tidsrum
udkomne almindelige Bestemmelser maatte egne sig til

at udvides til Island, til hvilken Ende Exemplarer af

samtlige disse Lovbud vedlægges. — Justitsministeriet

(,en 23. Mai 1853.

1853.

23. Mai

Indenrigsministeriets Skrivelse til den kongl.

Commissarius ved Althinget i Island, Amtmand
Felsted, ang. Oversendelse afLov-Udkast til Fore-

tøggelse for Althinget. Khavn den 24. Mai 1853.
'si. Copieb. 1853, Nr. 277.

Ved tjenstl. at tilstille Hr. Amtmanden, som kgl.

Commissarius ved det \. Juli næstkommende sammen-
kædende Allhing, et Antal Exemplarer af den ailernaad.

udfærdigede Bekjendtgjørelse til Althinget, angaaende
Resultaterne af de under dets Mode i Aaret 4 849 afgivne
a 'lerund. Betænkninger og 6*vrige indgivne Andragender,
undlader jeg ikke, til Forelæggelse for bemeldte Althing,

Ullige at fremsende:

4- Et Antal Exemplarer af et gjennem Cullus-

ministeriel udarbeidet og af Hs. M. Kongen ailernaad.
aPproberet Udkast til en Forordning, angaaende Op-
rettelse af en Børneskole i Reykjavik, med tilhørende

24. Mai.
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1853. Moliver, idel man tillige lader medfdlge saavel den

t.T^^T*^ danske Text som Sagens Akter. Ligeledes fremsendes
24. Mai. ° °

til mulig Afbenyttelse ved denne Sags Behandling Sagen

om Thorchilii Borneskole.

2. Et Antal Exemplarer af et gjennem Justitsmini-

steriet udarbeidet og af Hs. M. Kongen allern. appro-

beret Udkast til en Forordning angaaende Son- og

Helligdagenes vedbbrlige Helligholdelse i Island, med

lilhorende Motiver, den danske Text til Udkast og

Motiver, samt Sagens ovrige Akter.

3. Et Antal Exemplarer af et gjennem Indenrigs-

ministeriet udarbeidet og af Hs. M. Kongen allernaad.

approberet Udkast til en Plakat angaaende Forøgelse

af Thingstederne i Arnæs Syssel, med tilhorende Mo-

tiver, den danske Text og Sagens Akter.

4. Den islandske Matrikulsag med samtlige dertil

horende Dokumenter og Aktstykker, over hvilken Sag

Althingets Betænkning, i Medhold af den Hr. Amtmanden

ved en anden Skrivelse af D. D. communicerede allerb.

Resolution af 22. i d. M. vil være at indhente.

De fremsendte Sager bedes efter Afbenyttelsen

remitterede. — Indenrigsministeriet den 24. Mai 1853.

24. Mai. Indenrigsministeriets Skrivelse til den kongl

Commissarius ved Althinget, Amtmand Melsted,

angaaende Oversendelse af Akter, vedkommende

Althingssagerne. Khavn den 24. Mai 1853.
-~

Isl. Copieb. 1853, Nr. 279.

Til mulig Afbenyttelse i Deres Stilling som kongl.

Commissarius ved Althinget har man troet at burde

gjtfre Hr. Amtmanden bekjendt med de allerunderd.

Porestillinger, som af vedkommende Ministre ere blevne

nedlagte i Anledning af følgende ved Althinget i
4849

behandlede Sager, hvorover enten Betænkning er a

Thinget afgivet, eller Petition indgiven, nemlig:
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1) i Sagen om Vrag; — 2) om Althingsomkost- 1853.

Pingernes ligeligere Fordeling; — 3) ang. Landemærke- ^^Maf
protokoller; — 4) ang. Angivelser til de aarlige Capitels-

taxter; — 5) ang. Ydelse af Tiende til Præst og Kirke.

Da de Grunde, som have bevæget Ministeriet til

solen at bifalde eller ikke at gaae ind paa Thingets

Indstillinger med Hensyn til de foranforte Sager, ere op-

tagne i Forestillingerne, lader man herved disse i Con-

cept medfølge til Benyttelse for Dem selv, idet man

bemærker, at der i Sagerne om Kongens og Minisirenes

Underskrifter, og om det islandske Sprogs udelukkende

Bpug i Gorrespondence og andre Embedsforretninger,

'kke er nedlagt nogen særskilt Forestilling.

De ommeldte Conceptforestillinger, fem i Tallet,

bedes efter Afbenyttelsen tilbagesendte. — Indenrigs-

ministeriet den 24. Mai 1853.

Indenrigsministeriets Bekjendtgjorelse, ang. so. Mai.

Udnævnelse af en Directeur for det samlede

Indenrigsministerium. Khavn den 30. Mai 1853.

T ^enne Bekjendtgjorelse, som er udstedt af Indenrigsminister

Orsted
i Henhold til kgl. Resolution 26. Mai, er igjen ophævet

yed Bekjendtgjorelse 3. Mai 1854. — Original -Aftryk i det

Schultziske Officin, 2 Blade i 4*°. Depart. Tid. 1853, S. 454.

Algreen-Ussings Samling af Love og Anordninger m. v. Dan-
mark vedkommende, 1853, S. 50.

Bekjendtgjorelse angaaende Udnævnelse af en Dir

,ekteur for det samlede Indenrigsministerium.

Paa min derom allerund. nedlagte Forestilling bar

del behaget Hs. M. Kongen ve.d allerh. Resolution af

?6. dennes allerh. at overdrage Direkteur for Indenrigs-

ministeriets tørste Departement, Etalsraad G. F. Simony,

Kidder af Dannebroge, indtil videre som Direkteur for

c ' el samlede Ministerium at være mig behjælpelig ved
fedningen af Indenrigsministeriet.

Hvilket herved bringes til almindelig Kundskab. —
Udenrigsministeriet den 30. Mai 1853.
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1853. Indenrigsministeriets Skrivelse til Amtmanden

si. Mai. over Nord- og Oster-Amtct, ang. Regninger for

Udgifter ved Althingsmænds Valg. Khavn den

31. Mai 1853. — Isl. Copieb. 1853, Nr. 298.

Til Veiledning ved Decisionen af Regningerne over

de i sidstafvigte Efteraar ved Valget af Althingsmænd

foranledigede Udgifter har Hr. Amtmanden i behagelig

Skrivelse af 11. Decbr. f. A. begjært Ministeriets nær-

mere Bestemmelser med Hensyn til:

•I) om ikke § 3 i Plak. 6. Juli 1848 bor komme

til Anvendelse, uden Hensyn til, om Valgbestyrelsens

Medlemmer ere valgberettigede eller ikke; — 2) om

ikke Valgbestyrelsens Medlemmer i de Tilfælde, hvor

de efter bemeldte § 3 nyde Betaling for en Folgemand,

ogsaa tilkommer Godtgjorelse for Fblgemandens Hest eller

Heste; — 3) om ikke, selv under Forudsætning af en

bekræftende Besvarelse af de under Nr. 1 og 2 frem-

satte Sporgsmaal, samtlige Valgbestyrelsens Medlemmer,

forsaavidt de ere valgberettigede, bor ifølge Plakatens

§ 1 nægtes Betaling for deres egne Rideheste paa Reisen

til og fra Valgmodet.

At Ministeriet tiltræder de saaledes af Hr. Amt-

manden med Hensyn til de foranforte Punkter udtalte

Anskuelser, det undlader man ikke tjenstl. at melde

til behagelig Efterretning. — Indenrigsministeriet den

31. Mai 1853.

si. Mai. Islandske Departements Skrivelse til Amt-

manden over Nord- og Oster- Amtet, angaaende

Anskaffelse af en ny Klokke til Flato Kirke i

Thingoe Syssel. Khavn den 31. Mai 1853. —
Isl. Copieb. 1853, Nr. 299.

Ifblge Hr. Amtmandens Begjæring i behagelig Skri-

velse af 27. Septbr. 1851, samt i Henhold til Indenrigs-

ministeriets Skrivelse af 17. Novbr. næstefter, er der

-
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roed Faktor Johnsen fra Husavik i indeværende Foraar

opsendt eu Kirkeklokke til Flato. Bekostningen ved

Anskaffelsen at' bemeldte Klokke har belobet 37 Rbd.

36 Sk., hvilke ere foranledigede udbetalte af Finans-

hovedkassen her i Staden, imod Refusion i sin Tid ved

Indbetaling af Kirkens aarlige Overskud i Jordebogs-

Idet man derfor tjenstl. maa have Hr. Amtmanden
anmodet om, behageligen at ville foranledige det nævnte

ftelob refunderet ved Indbetaling af Kirkens Midler i

Islands Jordebogskasse, skulde man, næst at bemærke,
at Landfogden i Island herfra er tilskrevet det Fornodne
angaaende Modtagelsen saavel af ovennævnte Belbb,

s°m af det i Indenrigsministeriets foranforte Skrivelse

W bemeldte Kirkes Ombygning foreskudte Belob afialt

^09 Rbd. 56 Sk., lige tjenstl. anmode Dem om, at med-
dele Værgen for tidtnævnte Kirke Ordre til at opfore
meerbemeldte Klokke paa den Liste over Kirkens In-
Ventarium, der vedlægges de aarlige Kirkeregnskaber.

Det islandske Departements Expeditions-Contoir den
31

• Mai 1853.

Indenrigsministeriets Skrivelse til Kjobenhavns 3. juni

Magistrat, angaaende Nedsættelse af Mulkt for en

Skipper, for Forsommelse af at tilbagelevere is-

landsk Sopas. Khavn den 3. Juni 1853. —
Isl

- Copieb. 1853, Nr. 306.

I Anledning af, at et herfra under 4. Mai 1850 for

Skonnertskibet „Arnold", tørt af Skipper Hans Jakob
^emming Jensen, udfærdiget islandsk Sopas efter Af-

enyttelsen ikke befandtes at være tilbageleveret, over-

^stemmende med Budet i Plak. 7. Marts 4787 § 8,

lev der, efter herfra foiet Foranstaltning, ved Kjoben-
vns Criminal- og Politirets tredie Criminelkammer op-

a8^t et Forhor, hvorved blev oplyst, at det ommeldte
kbpas er ved fornævnte Skipper Jensen forkommet.
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Da der dog ikke paahvilede Skipper Jensen nogen

Mistanke om, at der ved Passets Udeblivelse var for-

bunden nogen Mislighed ved sammes Afbenyttelse,

fandt Indenrigsministeriet Anledning til at anbefale ham

til, ved Justitsministeriets Forsorg at bevirkes Formildelse

i den for Forsømmelse af Passets Tilbagelevering i rette

Tid lovbestemte Mulkt af 200 Rbd., og har nysraeldte

Ministerium ved Skrivelse af 31. f. M. meddeelt mig

Underretning om, at det paa sammes derom nedlagte

allerund. Forestilling har behaget Hs. M.Kongen under

22. i s. M. allern. at bifalde, al den forommeldte Mulkt

af 200 Rbd. i nærværende Tilfælde nedsættes til 25 Rbd.

Hvilken allerh. Resolution Magistraten i Kjobenhavn

tjenstl. anmodes om behageligen at ville foranledige

bekjendtgjort for fornævnte Skipper Jensen, der, efter

den af ham under det forberorte Forhor den 23. Decbr.

f. A. afgivne Forklaring, sidst har faret med Damp-

skibet aLbven" som Styrmand, samt ham affordret oven-

anførte Belob, 25 Rbd., som derefter lige tjenstligst

bedes foranlediget indbetalt i Ministeriets islandske De-

partement. — Indenrigsministeriet den 3. Juni 1853.

s. juni. Kongelig Resolution ang. Understottelse for

Landvæsens - Elever fra Island. Skodsborg den

8. Juni 1853. — bl. Depart, Forestill. og Resol. Pi*ot -

1853, Nr. 38 —1 Indenrigsministerens (Orsteds) Forestilling

3. Juni foredrages Andragender fra de to Landvæsens-Elever

fra Island, Sæmundur Eiriksson og J6n Pétursson, som ved

kgl. Resol. 17. April 1852 havde faaet bevilget en Understøt-

telse til deres Uddannelse. I disse Andragender ansøge de

om: den Førstnævnte en Understottelse af 150 Rbd., for i

stundende Sommer at foretage en Reise i Jylland, i det Oieme
»

at gjøre sig bekjendt med enkelte Dele af det danske Land-

brug, og navnligen med Engvandingsvæsenet, og den Sidst

nævnte ligeledes en Hjælp til at forskaffe sig forskjellige Nød'

vendigheds-Artikler in. v. --• Landhusholdnings-Selskabet
havde

paa det Indstændigste anbefalet Andragendet, i Henhold

Vidnesbyrd fra de Mænd, til hvis Veiledning de vare betroede,
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ligesom Selskabet ogsaa havde bemærket,
tt
at ifblge de Med-

delelser
9
Samme har modtaget fra Island, navnligen i dette

^oraar, fra de unge Islændere, som tidligere have med Re-
geringens og Selskabets Understøttelse opholdt sig her i Landet
f°r at uddannes i lignende Retning som hine, er Interessen for

Jordbruget i glædelig Tiltagen der i Landet, og de heldige

Forsbg, som disse og flere lndfodte have anstillet med Pl8i-

nm
g, Cerealiers og andre Planters Cultur, samt Engvanding

m
- v., aabne Udsigt til, at Jorddyrkningen vil paa Island kunne

tønne sig over Forventning, især naar den drives med fornøden

Sagkundskab". — Ministeren indstiller saaledes:

< (
at Islænderne Sæmundur Eiriksson og J6n

Pélursson maa i indbemeldte Oiemed allern. be-

vilges en Understøttelse af 100 Rbd. hver, af Renterne

a f den ved allerh. Resolution af $5. Juli 4844 op-

æltede Understollelsesfond for Island".

[Kongelig Resolution]

:

Indstillingen bifaldes. — Skodsborg den 8. Juni

1853.

Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden n.Juni.

over Nord- og Oster -Amtet, ang. Disposition

imod Norske Lovs Bestemmelser. Khavn den

Juni 1853. — Isl. Copieb. 1853, Nr. 308.

Ved hoslagt tjenstl. at tilbagesende det med Hr.
A "itmandens behagelige Skrivelse af 14. Decbr. f. A.

Modtagne Dokument med Bilage, hvori Tomas Sveins-
s°n har lyst sin udenfor Ægteskab, medens hans Kone
endnu levede, avlede Son Daniel Tomasson i Kuld og
Ki" •

J°n
)
og indsat ham til sin Universalarving, skulde Mi-

n|steriet til behagelig Efterretning og videre Bekjendt-

§Jtirelse tjenstl. melde, at nysnævnte Disposition, som
°prettet imod de i N. L. 5—2—71 indeholdte Bestem-
melser, ikke egner sig til allern. al confirmeres, men
al det iovrigt maa staae vedkommende Værge frit for,
(1 see Sporgsmaalene om, hvorvidt der maalte kunne
,||fiegges bemHdle Disposition Gyldighed ifblge For. af
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1853. 25. Septbr. 1850 § 27, afgjort ved Domstolene. — Ju-

rTT^T" stitsministeriet den 11. Juni 1853.
1 1. Juni.

16. Juni. Justitsministeriets Skrivelse til Ministeriet for

Kirke- og Underviisningsvæsenet, ang. Forslag

til en bedre Ordning af Jffledicinalvæsenet i Island.

Khavn den 16. Juni 1853. — isl, Copiebog i853,

Nr. 323.

Nuværende Medicinalinspecteur for Hertugdømmet

Slesvig, Juslitsraad Dr. med. Schleisner, har, efter at

have tilendebragt det ham af det forrige danske Can-

celli overdragne Hverv, at undersbge den paa Vest-

mannbe ved Island herskende Bornesygdom uGinklofi",

i sin Tid indgivet Forslag til en Reform af det islandske

Medicinalvæsen, navnligen sigtende til at forbge Lægernes

Antal, der hidtil har været altfor ringe i Forhold til

Landets store Udstrækning.

Efter at Betænkninger over bemeldte Forslag vare

blevne indhentede fra Amtmændene og Distriktslægerne

i Island, har man dernæst begjært Sundheds-Gollegiets

Yttringer over de indkomne Erklæringer og Forslag

meddelte, hvorefter Collegiet har indsendt et af Juslits-

raad Schleisner i Henhold til de fra de islandske Em-

bedsmænd, navnligen Distriktslæge Hjalmarsson og Amt-

mand Havstein indkomne Erklæringer, udarbeidet For-

slag, der blandt Andet gaaer ud paf), at det undtagel-

sesvis maa tillades Ustuderede fra Island at underkaste

sig medicinsk Examen, i Lighed med at ustuderede

Jurister kunne ansættes som Underdommere i Island,

samt at kun de færreste af de islandske Præster gaae

den akademiske Vei. Dette vil efter Dr. Schleisners

Formening kunne ordnes paa den Maade, at Enhver,

der vilde tage den omhandlede Examen for ustuderede

Læger, skulde have freqventeret Reykjavik lærde Skole

i 3 Aar og der underkastel sig en Afgangsexamen, der

blev al sælle lig med den almindelige Forberedelses-
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examen for Ustuderede, idet han antager, at Skolens 1853.

Rektor let vil kunne faae en saadan Afgangsexamen 16. Juni.

udrettet. Disse saaledes fra Skolen Dimitterede maatte
"

ved deres Ankomst hertil strax have Adgang til at

&yde Communitetsstipendium og Begents, hvilke Be-

gunstigelser, efter hvad Dr. Schleisner antager, saameget

toere vilde kunne bevirkes dem, som de efter Reskr.

af 8. April 1768 oprettede 4 Stipendieportioner af Com-

tøunitet for Islændere, som studerede Ghirurgie, tid-

ligere i flere Tilfælde bleve bortgivne til Ustuderede.

Da det hovedsageligen kommer an paa, at disse

Studerende uddannes i praktisk Retning, og at deres

akademiske Gursus hernede ikke bliver gjort vidtloftigere

end nodvendigt, har Dr. Schleisner endvidere foreslaaet,

at en Forandring ved Studiet her ved Universitetet

undtagelsesvis maatte blive indfort for bemeldte Stu-

derende, og at de saaledes maatte blive fritagne for

Zoologie samt for den Deel af Physiologien, der mindst

kommer den praktiske Læge til Nytte, nemlig den com-

parative Anatomie og Udviklingshistorien, samt for To-

xicologien og den Deel af Pharmakologien, der afhandler

den egentlige „Varekundskab", som nu indtager en meget

betydelig Deel af de Studerendes pharmakologiske Kund-

skab. Ved et saaledes indrettet Studium vilde der ind-

vindes en betydelig Tid, som kunde anvendes til en

større praktisk Uddannelse, og da Hospitalet dog er

den egentlige Planteskole for den praktiske Læges Dan-

nelse, maatte det, efter Dr. Schleisners Forslag, vedtages,

at de ommeldte Lægecandidater, efter afholdt Examen,

endnu i \ Aar hernede fik Praktikantstuer paa et af

Byens tvende civile Hospitaler, men ibvrigt skulde de ikke

have licentia practicandi andre Steder end paa selve Island.

Paa denne Maade antager Dr. Schleisner, at man

lidt efter lidt vil kunne danne en Stok af dygtige is-

landske Læger, idet Udsigten til, uden at gjennemgaae

et langvarigt Skolecursus og el endnu længere akade-

misk Cursus, i en tidlig Alder at komme i en selv-

xr. B. 29
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1853. stændig Stilling, formentlig vilde bevæge Mange til at

16~Juni~~
væ'Se c* elle Studium, og han formener derfor, at det

af Hjalmarsson og Amtmand Havstein foreslaaede Antal

af 20 Læger, eller omtrent 1 Læge for hvert Syssel,

er det Maal, man bor stræbe efter at opnaae. Af

disse Poster skulle imidlertid de 8 i Regelen kun be-

sættes med saadanne Candidater, der have underkastet

sig et fuldstændigt akademisk Cursus, og de 42

derimod ordentligviis med ustuderede Lægecandidater.

Da den Plan, der saaledes foreligger til Læge-

væsenets bedre Indretning paa Island, er bygget paa

de fra de islandske Embedsmænd indkomne Forslag,

og er af det kongl, Sundheds-Collegium anbefalet som

aldeles bifaldsværdig, og da den derhos har det For-

trin, at den lader sig iværksætte uden altfor store Be-

kostninger, maa Ministeriet ansee det for hoist onske-

ligt, at den maatte kunne faae Fremgang, og at denne

for Island saa vigtige Sag saaledes maatte kunne ord-

nes paa en efter Forholdenes Beskaffenhed tilfreds-

stillende Maade. Hertil vil det imidlertid være nod-

vendigt, at de af Dr. Schleisner foreslaaede Forandringer

i Lærecursus saavel her som i Island, Indretningen af

særegne Examina, samt Begunstigelser i Henseende til

Stipendiers Erholdelse, maatte blive indrommede, og

s jeg tillader mig derfor, ved hoslagt at tilstille Ministeriet

for Kirke- og Underviisningsvæsenet samtlige Sagens

Akter, paa bedste Maade at anbefale denne Deel af

Sagen til velbemeldte Ministeriums gode Forsorg, idet

jeg om Udfaldet i sin Tid tor forvente mig Under-

retning behageligen meddeeit ved Bilagenes Tilbage-

sendelse. — Justitsministeriet den 46. Juni 1853.

27. Juni. Islandske Departements Circulaire til Stift-

amtmanden og Amtmændene i Island, angaaende

Oversendelse af den nye Medicinaltaxt. Khavn

den 27. Juni 1853. — isi. Copieb. 1853, m. 350-52.

Taxten Original-Aftryk i det Schultziske Officin, 36 Sider i 8".
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Hoslagt tilstilles Hr. (Tit.) tjenstl. 5 Exemplarer af 1853.

den fra 1. Juli d. A. gjeldende Medicinaltaxt til be- 27. Juni.

bagelig Uddeling blandt Lægerne i (N. N.) Amtet i Hen-
N--*~v'"*fc-

hold til det forhenværende danske Cancellies Skrivelse

af 12. Juli 1845. — Det islandske Departements Expe-

ditions-Contoir den 27. Juni 1853.

[Bilag].

Taxt, hvorefter Apothekerne i Danmark skulle fal-

holde de i samme anforte Medikamenter fra 4. Juli 1853.

(Aftryk af Taxten fra 1844 med de Forandringer, som senere

aarligen ere foretagne).

Rbsk. r. S.

I 3
Acetum concentratum 27

— dilutum 5

— Rubi idæi 5

— saturninum 6

— scilliticum 5

— vini crudum 2

Acidum benzoicum Gr. 1 — 1 $ 22

— hydrocyanicum Gtt. 2 — 1/3

— muriaticum concentratum .... 5

— — dilutum 2

— nitricum (tenue purum) . . . . 18

— — concentratum 9

phosphoricum dilutum 16

— pyrolignosum crudum 3

— — • rectificatum ... 5

— succinicura crudum 24

— — depuratum 38

— sulphuricum crudum 1

— — depuratum .... 9

— — dilutum ..... 3

— tannicum 7

29 *
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4853. Rbsk.r.S.

27. Juni. 3 3
* Acidum tartaricum 12

— — pulveratum ..... 21 3

Aerugo, Viridis Aeris 6

— pulverata 18

Aether aceticus 40

— sulphuricus 7

Agaricus albus 5

— — pulveratus . .
•

. . . 17

—- chirurgorum 10

— — pulveratus .... 22

Aloe lucida 4

— — contusa 7

— — pulverata 10

Alumen crudum 1

— — pulveratum 4

— ustum 6

Ammoniacum 6

— pulveratum 18

Ammonium carbonicum crudum .... 10

— — depuratum ... 19

— — — pulv. . 25

— — pyro-oleosum 3

— muriaticum crudum .... 6

— — pulv. ... 15

— — depuratum ... 15 2

— — — pulv. . 24

— — martiatum 4

Amygdalæ amaræ 4

— — contusæ ...... 6

— dulces 6

— — contusæ 8

Amylum Marantæ 8

— Tritici . . 4

Aqua Amygdalarum amar. concent. ... 9 2

— — — diluta .... 1
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Rbsk. r.S. 1853.

l 3 27. Juni.

Aqua Calcariæ J

— Chamomillæ 1

— chlorata 8

— Cinnamomi simplex ' 4

— — vinosa 6

— destillata 1

— Florum Aurantiorum 11

— filtrata \
s— Foeniculi . 1

— hydrosulphurata 4

— Kreosoti 3

— Melissæ . 1

— Menthæ crispæ . 1

— — piperitæ 1

— mercurialis nigra 2

— Opii ' .20
— ophthalmica alba ....... 3

— — mercurialis 6

— Petroselini 2

— phagadænica 1

— Rosarum 2

— 'Sambuci . . . / 1

— saturnina . . • I

— sclopetaria spirituosa 9

— Tiliæ 2

— vulneraria Thedenii 5

Argentum foliatum Nr. 1 — 1/3

—
,

nitricum crystall. Gr. 1 —
r
1 $ . ... 45

— — fusum Gr. 1 — \ jg . ... 50

Arsenicum album . .
' 2

— pulveratum .
3

— — cum fulig 8

Asa foetida 12

— — depurata grosse pulverata . . 18

~ — pulverata 24 4
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27. Juni. 3 3^v~"fc~- Aurum foliatum Nr. 1 — 4 /$

— muriaticum natronat. Gr. 1 — 11/3

Axungia Porci lota 6

. , 1

3

2

. 5

. , 8

3

, 16 2

11

. . 16

,
46 6

6 1

19 3

8

— sulpburica nativa . . . . . . . . 3

— — — puiveraia A
l)

24

29

— nitricum præcip. Gr. 2 — 1 ji ... 12

. . 14 2

— Semina tosla el contusa . . . 10

1

, . 10

— — grosse puiveraia . . 19
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Camphora raffinata pulverata ..... 28
^

Cantharides
. 38

— grosse pulveratæ 54

— subtilissime pulveratæ .... 62

Capita Papaveris albi 3

— — — contusa ...... 6

Gapsulæ Crotonis Nr. 1 — 3 ./i

Carbo vegetabilis præparalos 5 1

Cardamomum minus 25

— — contusum 32

— — pulveratum . . . . 40

Garicæ ...... 2

Caryophylli aromatici 6

— — conlusi 12

— — pulverati 18

Castoreum canadense . . . . . ... ... 64

— — grosse pulveratum . ... , 67

— — pulveratum TO

— moscoviticum 777

— grosse pulveratum . ... 815

— — pulveral. Gr. 1 — 15/5 ... 853

Catechu 3

— pulverat 15

Cera alba 12

— flava 8

— ad labia .24
— viridis 8

• #

Geratum e Cera alba 9

— Cetacei 15

— simplex 5

Cerussa alba ........... 2

— pulverata 4

Chininum muriaticum Gr. 1 — 3 ji

— sulphuricum Gr. 1 — 2^/3 133

Chloroform 5
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5 3

Cinnabaris 39

— præparata ......... 51

Coccionella 4

— pulverata 7

Colocynthides 12

— concisæ 18

Colophonium 1

— pulveratum 4

Conchæ præparatæ 8

Confectio Seminum Cinæ 14

Conserva Rosarum 6

Cornu Gervi rasum 2

— — pulveratum .14
Cortex Aurantiorum 2

— — . concisus ..... 5

— Cascarillæ 4

— — contusus 7

— — pulveratus 16

— Cassiæ cinnamomeæ 8

— — — contusus ... 11

— — — pulveratus . . 14

— Ghinæ fuscus 18

— — — contusus 24

— — — pulveratus .... 30

— — regius 39

— — — contusus ..... 48

— — — pulveratus ..... 57 8

—
,

—
- ruber 74

— — — contusus 86

— — — pulveratus .... 98

— Cinnamomi acuti 29

— — — contusus .... 45

— — — pulveratus ... 53

— Citri . . . 3

— — concisus 6
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Cortex Mezerei 4
—

— — concisus 10

— — pulveratus 16

—
- Quercus 2

— — contusus 5

— — pulveratus .
f

. . . . 8

— Badicis Granati 8

— — — concisus .... 11

— Salicis 4

— — concisus . 7

— — pulveratus 16

Crocus 22

— concisus 24

— pulveratus 47

Cupebæ 7

— contusæ 13

— pulveratæ 19

Cuprum aceticum crystallisatum .... 14

— — — pulver. . . 26

— aluminatum 3

— sulphuricum ammoniatum 19

— purura 17.

— — — tritum . . . 18 £

— — venale 2

— — — pulverat. ... 5

^ • -

Decoctum Gorticis Ghinæ cum Senega . .
8

— Zittmanni fortius 24 3 — 50/8

— — mitius 24 5 — 29/3

Elæosaccharum Anisi 12 2

— Cinnamomi 26 4

— Citri 11 2

— Foeniculi 11 2

— Menthæ piperitæ . . . 18 3
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Elecluarium anthelminthicum 15

— aperiens 15

— dentifricium . . 12 2

— lenilivum 8

Elemi 4

— pulveratum . . . . . . . . ... 10

Elixir acidum Halleri . . 12 2

— — rubrum 15 2

— antarthriticum ........ 22

— antasthmaticum Aaskovi, ..... 10 2

— aperitivum Glauderi 14

— aromatico-acidum 14 2

— pectorale .10
Emplastrum adfaæsivum album .... 9

— — anglicum 8 poll. 16/5

— de Ammoniaco .

x

16

— Cantharidum ordinarium ... 23

— — perpetuum ... 43

— Cerussæ 8

— citrinum ........ 7

— commune 8

— Conii maculali 11

— de Euphorbio 5

— foetidum 22

— de Galbano crocalum .... 45

— gummosum 15

— Hydrargyri . 14

— Hyoscyami . . . . . . . 10

— Manus Dei 12

Meliloli 11

— Minii camphoratum .... 8

— resolvens 17

— saponatum 12

— siibiatum 40

— sticticum ........ (>
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Emulsio ammoniacalis 6
—^-v-*_

communis 2

— guajaci 4

Euphorbium . 4

— pulveratum 19

Extractum Absinthii 6

— Aconiti . . . .
.

. . . . . . ... 12

— — siccatum 15

— Aloes 5

— Belladonnæ 12

— — siccatum 15

— Calami aromatici 13

— Cardui benedicti 10

— Cascarillæ . . . 15

— Centaurii minoris 8

— Chamomillæ 10

— CheJidonii 14

— Ghinæ regiæ aquosum ...... 50

— — — spirituosum 62

— Colocynthidum 3*4

— Conii maculali 12

, — — — siccatum ...... 15

— Cubebarum ætbereum 52

— Digitalis purpureæ 16

— — siccatum 19

— Dulcamaræ . 9

— Ferri pomati 4

— Filicis Maris æthereum 52

— Foliorum Juglandis 10 .

— Gentianæ 5

— Graminis ......... 26

— — liquidum 21

— Hyoscyami .......... 29

— — . siccatum 34

— Lactucæ virosæ 12
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Extractum Millefolii . . . .

— Mezerei

— Myrrhæ . i . . .

— Nucum vomicarum .

— Opii Gr. 1 — 1^/3

— Quassiæ . . . .

— Ratanhiæ . . . .

— Rhabarbari , . . .

— Rhei compositum

— Scillæ

— Secalis cornuti . .

— Stramonii . . . .

— — siccatum .

— Taraxaci . . . ,

— — liquidum .

— Trifolii fibrini . . .

— Valerianæ . . . .

Fabæ Pichurim

— — pulveratæ . . .

Farina Hordei præparata 1 få —

Fel Tauri inspissatum ....
Ferrum jodatum saccharatum .

— limatum

— muriaticum oxydatum .

— pulveratum

— subcarbonicum . . .

— — saccharatum

— sulphuratum ....
— sulphuricum crystallisatum

Flavedo corticum Aurantiorum .

Flores Arnicæ

— — concisi . .

9— Chamomillæ romanæ

48

concisa

18

Rbsk. r. S.

3 3
6

58

32

37

65

22

19

60

41

10

24

19

23

22

18

8

26

6

33

• • •

3

76

25

3

5

8

11

4

7

5

7

15

6

5
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Flores Chamomillæ romanæ concisi . . .

— — vulgaris

...
— — — concisi . . .

— Hyperici ,

— — concisi

— Lavendulæ

— — concisi

— Malvæ arboreæ

— — concisi

'"— Papaveris Rhoeados

— — — concisi . . . .

— Rosarum incarnatarum ......
— — — concisi . . .

* Sambuci
~— — concisi .

7^ Tanaceti .......
.
— pulverati .......

— Tiliæ .

— concisi

Verbasci

— concisi

F°lia Aurantiorum
~~~ — concisa

— pulverata p.

— Belladonnas

— concisa

— pulverata

Bucco

* — concisa

Digitalis

—
- — concisa

— pulverata

Hyoscyami

— — concisa .

*"-" — pulverata
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Folia Juglandis 4

— — concisa ....... 7

— — pulverata 10

— Malvæ 4

— — concisa 6

— Melissæ 6

— — concisa 9

— — pulverata 12

— Menthæ crispæ 6

— — — concisa 9

— — — pulverata 12

— — piperitæ 6

— — — concisa 9

— — — pulverata .... 12

— et Flores Millefolii 5

— — — concisa .... 7

— Nicotianæ 4

— — concisa 7

— Rorismarini ......... 1

— — concisa 4

— Sabinæ 4

— — concisa ........ 7

— — pulverata 10

— Salviæ . 6

— — concisa ......... 9

—
. Sennæ alexandrinæ 12

— — — concisa .... 21

— — — pulverata ... 24

— Stramonii 7

— — concisa .10
— — pulverata ....... 13

— Trifolii fibrini 1

— — — concisa 3

— — — pulverata ..... 7

— Tussilaginis 3
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F°lia Tussilasi nis concisa 6

— — pulverata 9

— Uvæ ursi 3

— — — concisa 6

Fuligo splendens 6

— pulverata 9

Galbanum 28

— pulveratum 40

Gallæ 8

— pulveratæ 17

Gelatina Lichenis Carragheni 2

— — islandici 3

blandes Quercus 1

— — tostæ ....... 2

— — — gr. pulv. ^ 1 — 40 yS 4

Globuli Tarlari martiati 16

Gummi arabicum 13

— — contusum .16
— — pulveratum . . . . . 25

— Guttæ 19

— — pulveratum 37

Tragacanthæ 26
—

* — pulveratum .... 50

Herba cum summitafibus Absinthii ... 3

~"~ — — concisa . 4

— — pulverata 9

Aconiti 5

—
• — concisa 8

— pulverata . 11

— Boraginis 5

— — concisa . 8

— Cardui benedicti 3

— — — concisa .... 6
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Herba Cardui benedicti pulverata .... 9

— Gentaurii miaoris 4

— — — concisa 7

— Chelidonii majoris 6

— — — concisa .... 9

— — — pulverata ... 12

—7 Gochleariæ 6

— — concisa 9

— Conii maculati 6

— — — concisa 9

— — — pulverata .... 12

— Lactucæ virosæ 6

— — — concisa 9

— Lobeliæ inflatæ . ....... 12
tø— — — concisa 15

— Majoranæ . . 5

— — concisa 8

— — pulverata 11

— Meliloti ........... 7

— — concisa 10

— — pulverata . . . . . . . 13

— Origani cretici 12

— — — concisa 15

— — vulgaris 3

— — — concisa 6

— Rute 4

— — concisa 7

— Serpylli 3

— — concisa 6

— Thymi 6

— — concisa 9

— — pulverata 12

— Veronicæ 4

— — concisa 7

— Violæ tricoloris 4
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i 3
Herba Violæ tricoloris concisa 7

— — — pulverata .... 10

Hydrargyrum 18

—
- ammoniato-muriaticum 12

—
• bijodatum Gr. 1 — 1 ji 24

— depuratum 29

— jodatura Gr. 2 — 1/3 15

rauriatico-corrosivum .... 31

— — mite sublimatum Gr.

3 — 1/3 14

— — — præcipitatum Gr.

2—1/3 20

— oxydatum rubrum 11

— oxydulatum nigrum 39

— stibiato-sulphuratum . . . . ... 3

— suiphuratum nigrum 2

Ichthyocolla 83

— concisa 99

Indigo . 44,

— pulverata 56

lufusum Saleb ; . 2

— Senegæ compositum 4

— Sennæ compositum 12

Jodum 17

— pulveratum 20

Julapium salinum 4

Kali aceticum 54

— carbonicum crudum 2

— — depuratum T

— — purum 25

— causticum fusum 44

— — siccum 38 5

XV, li. 30
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Kali ferreo-borussicum venale 9

— hydrojodicum 13

— — pulveratum . . . . . ... 14

— nitricum 3

— — pulveratum . . 5

— — depuratum 4 1

— — — pulveratum ... 10 2

— sulphuratum 12

— sulphuricum crudum 3

— — — pulveratum ...
— — depuratum 5

— — — pulveratum ... 8

— tartaricum .......... 29

Kreosotum 5

Lactucarium anglicum Gr. 3 — 2/3 30

Lapides Cancrorum 19

— — præparati , .

/
. . 25

— calaminaris 2

—
. — præparatus .... 7

— hæmatitidis crystallisatus 3

— — r—• pulveratus 9

Lichen Carraghen ...... 2

— — concisus ...... 5

— — pulveratus . . . . . 12

— islandicus 1

— — concisus . . ,
-

i9 . . 4

— i — pulveratus ...... 14

Lignum Guajaci rasum 1

— — pulveratum 7

— Quassiæ ......... 1

— — concisum ...... 7

— — pulveratum 25

— Santali rubrum 2

— — — concisum .... 5



Lignum Santali rubrum pulveratum . . .

— Sassafras .........
— — concisum

— — pulveratum . . . . .

Linimentum ammoniatum

— — camphoratum . .

Liquor Ammonii acetici

— — anisatus

— — carbonici

— — — pyro-oleosi . .

— caustici

— — succinici

— — vinosus .......
arsenicalis

— Ferri acetici . .

"""" — muriatici oxydati

-"" Hydrargyri oxydulati nitrici . . .

Kali acetici

— carbonici

— caustici

— tartarici

"~~
Slibii muriatici

Lithargyrum

subtilissime pulveratum . . .

Magnesia carbonica

— pulverata

~- sulphurica pura U 1 — 18/?.

usta

Ma^ganum oxydatum nativum

— — — pulveratum .

Manna caiabrina

Massa Pilularum de Cynoglosso ....
Mastix

.
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— Mastix pulverala . . • 7(1

Mel album M 1 — 40
fi

4

— depuratum .......... 6

— rosatum 8

Minium . 2

— pulveratum 5

Mixtura acida mineralis 3

— alba 3

— camphorata 3

— Ferri composita 4

Morphium Gr. 1 — 4 />.

— aceticum Gr. 1 — 4

Morsuli Rosarum purgantes 22

Mosehus orientalis Gr. 1 — 10 fi.

Mucilago Gummi arabici 7

— Seminum Cydoniorum .... 4

Myrrha . . . . .14
— - grosse pulverata 20

— pulverata ......... 29

Natrum aceticum

— carbonicum acidulum pulveratum 10

— — crudum 1

— depuratum .... 6

— — — siccatum . . 15

— muriaticum 1

— — pulveratum 4

— nitricum crudum 3

— — depuratum 12

— sulphuricum ^1 — 18/?. . . 3

— — pulveratum .... 7

— — delapsum 8

Nuces Moschatæ 21

— — pulveratæ 33.

— vomicæ 1
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Nuces vonricæ rasæ 4

— — pulveratæ 1

2

Oleum Absinthii æthereum 28
—

- — coctum 9

— Amygdalarum
. . 22

— animale æthereum 5

— Anisi 10

— Bergamottæ 8

— Cacao 45 6

— Cajeputi
g

5

— camphoratum 9

^ carminativum ........ 29

Carvi . . . . ... 5

— Caryophyllorum 4

^ Chamomillæ æthereum : 295

— coctum 10

Cinnamomi 111

— Citri . . . . . . . . 7

Cornu Gervi foetidum 2

Gorticum Auraotiorum . . . » • • • • 7

— Crotonis .... Gtt. 1 --1/3 ... 10

Cumini 20
— Foeniculi 8

10

— Jecoris Aselli 3

— Juniperi e Baccis 17

— e Ligno 8

— Laurinum 6

^ Lavendulæ 4

— Lini 2

— — sulphuratum 7

Macis 10

— Majoranæ 37
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5 3

Oleum Menthæ crispæ 33

— — piperitæ Git. 1 — 1 fi
33

— Nucistæ expressum 11 2

— Olivarum 6

— Origani cretici 74

— Papaveris . 4

— Petræ 9

— — rectificatum 16

— Raparum 2

— Ricini 1 S = 72 j8, jj8 — 6 /3,

# 3 »i - 3 $ 10

— Rorismarini 2

— Rutæ . 22

Sabinæ 10

— Salviæ 30

— Serpylli 8

— Succini crudum 5

— — rectificatum ...... 10

— Tanaceti 25

— Terebinthinæ 4

— — rectificatum .... 8

— — sulphuratum .... 12

— Thymi 5

— contra Tæniam 8

— Valerianæ 25

Olibanum 6

— contusum . 12

— pulveratum ........ 18

Opium 13

— concisum 13^

— pulveratum Gr. 2 — 1 $ . . . . ... 23

Orleana 9

— pulverata .15
Os Sepiæ 9

— — pulveratum 15
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Oxymel Æruginis 14

— scilliticum ^
— simplex 8

Passulæ laxativæ - •
'

— mmores °

Pasta Altheæ 19

— Cacao cum Lichene Garragheno

B 1 - 80 H
— — — islandico

M 1 - 80 J8

— Glycyrrhizæ . •
13

Phosphorus 35 5

Pilulæ aethiopicæ 9

— antharthriticæ H
' — aperientes cum Marte 9

— gummosæ 6

— ad Hydropicos . .
14

— purgantes c. Hydrargyro 37

— scilliticæ 5

Piper cajennense 5

— nigrum •
3

— — pulveratum 9

Pix burgundica *

~~ navalis .
1

Plumbum aceticum crudura 3

— — — tritum ... H
— — — pulveratum 6

— — depuratum ?

— — — tritum . . . .

— ... — pulveratum . 10

Poma aurantiorum immatura 1

— Citri Nr. 1 — 6 1$

Pulpa Prunorum 4

— Tamarindorum ... - 5

1853.

27. Juni.
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Pulvis aérophorus Et Par — 4 fi . . . . 20

— — laxans Et Par — 12/3

— alterans Plummeri 21

— cosmicus ti

— dentifricius Diger . . 3ti

— — ruber 18 3

— digestivus 28

— epilepticus Marchionis 4

— ad Fumigationes muriaticas .... 4

— Jalappæ corapositus S

— Ipecacuanhæ compositus 5

— Magnesiæ compositus 53

— refrigerans 13

— stypticus 13

— vermifugus 18

Radix Alcannæ 4

— — cdncisa 7

— pulverata 10

— Atheæ 2

— — concisa 5 1

— — pulverata 8

— Angelicæ ...... 3

— — concisa .'/.',,
. . . . . ti

— — pulverata 9

— Ari . . ; 4

— — concisa 7

— — pulverata 10

— Artemisiæ vulgaris 5

— — — concisa .... 8

— — — pulverata ... 17

— Bardanæ 3

— — concisa ti

— — pulverata ....... 9

— Belladonnæ .... .... *
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Radix Belladonna? concisa ....... 10

—
: — pulverata 16

— Calami aromatici . 5 _
— — — concisa 8

— — pulverata .... 11

— Caryophyllatæ 5

— concisa 8

— — pulverata 11

— Chinæ ........... 1 _
— — concisa 4

— — pulverata i

— Columbo . 7

~— — concisa 13

— pulverata . 19

Curcumæ . . . 3

— concisa 6

— pulverata 9

"""7 Cynoglossi 4

— concisa 7

*-~ — pulverata ...... 10

T Pilicis 2
~~" — concisa 5
"""" — pulverata 8

Galangæ . . , 2

— concisa 5

~- — pulverata 8

Gentianæ 2

— concisa . 5

-~ — pulverata 8
~~ Glycyrrhizæ 2

— concisa 5 1

— pulverata 14

Graminis I

— concisa 4
I

~~ — pulverata 7
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Radix Holenii ...... 3

— — concisa . 6

— — pulverata . 9

— Hellebori albi ........ 2

— — concisa 5

— — pulverata 8

— Jalapæ 18

— — concisa . 24

— — pulverata 42

— Ipecacuanbæ 6

— — concisa . 7J

— * — pulverata . . . 12£

— Iridis florentinæ . .

— — — concisa

— — — pulverata ....
— Paeoniæ

— — concisa

concisa

concisa

concisa

Rhei moscovitici

— — concisa . . . . .

— — pulverata ....
Saleb 20

— pulverata 32

Sarsaparillæ 15

— concisa 18

— pulverata 27

3

6

15

4

7

9

3

6

9

6

9

12

19

22

25

# • •
12

• • • 12£

• • •
15
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Radix Scillæ . - . 3

*~~* — concisa ........ 6

-~ — pulverata 9

-~ Senegæ . . . . . 14

— concisa 17

— pulverata 26

Serpentariæ 6

— concisa 9

*— — pulverata 18

— Taraxaci 2

— concisa 5

— pulverata . . . .... 8

Valerianæ . 2

— concisa 6

— pulverata 9

Vincetoxici 3

— concisa 6

— pulverata 9

Zedoariæ 3

— concisa ....... 6

— pulverata 9

Zingiberis 2

— concisa 5

— pulverata 8
Resina communis 2

Guajaci artificialis 6

— nativa 14

— — gr. pulverata ... 20

— — pulverata 26

Jalapæ 30
R°b antisyphiliticum 16

Rotulæ Menthæ piperitæ 16

Saccharum album . . . 4

— — pulveratum 7
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Saccharum Lactis 6

— — pulveratum 12

Sal Acetosellæ 11

Sanguis Draconis 17

— — pulveratus 32

Sapo e Butyro 8

— — rasus 11

— domesticus vjridis ....... 2

— hispanicus 4

— — rasus . 7

— — pulveratus . . . . . . 12

— jalapinus 20

— medicatus . 13

— — rasus . . 16

— — pulveratus ...... 21

— stibiatus . . . 61

Scammonium 113

— pulveratum 161

Secale cornutum 9

— — pulveratum 21

Semina Amomi > . . 4

— — pulverata .10
— Anisi stellati ........ 6

— — — contusa ..... 9

— '—
* — pulverata 12

— — vulgaris ......... 3

— — — contusa ..... 5

— — — pulverata .... 8

— Cannabis 2

— — contusa ...... 4

— Garvi 2

— — contusa 5

— — pulverata 8

— Cynæ 8

— — contusa 12
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Semina Gynæ pulverata ........ 20
—

• Colchici i . 3

— — - pulverata 9

Goriandri 2

— contusa . . . . . . 5

— — pulverata 8

— Cydoniorum . . 14

— Foeniculi . . 2

-— — contusa ....... 4

— pulverata ...... 7

Foeni græci 2

— — pulverata 4

— Hyoscyami 12

— — contusa 15

— — pulverata 18

— Lim 1

— — contusa ........ 3

— Lycopodii 8

— Paeoniæ 7

— — pulverata . . . . . . 13

— Papaveris albi 3

— Pelroselini t>

— — contusa 8

— Phellandrii 2

— — contusa 5

— — pulverata 8

— Sabadillæ 4

— — pulverata .16

— Sinapis albæ 2

— — pulverata .... 8

_ nigræ -3
t- — — pulverata .... 9

— Stramonii 12

— pulverata . . . . . 18

Tanaceti (i
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27. Juni. 5 3
^ Semina Tanaceti pulverata 12

Serum Lactis alumino&um 2

Sevum bovinum 3

— cervioum 6
*

Species ad Clysmata visceralia Kæmpfii . 6

— pro Decocto Lignorum ..... 4

— emollientes ........... 5

— fumales ....... , ... 15

— pro Infuso pectorali - 8

— resolventes 7

Sperma Ceti 15

Spiritus Cochleariæ 15

— Juniperi 8

— Lavendulæ . 12

— —
- compositus 17

— muriatico-æthereus ...... 22 3

— nitrico-æthereus 22 3

— odoratus 11

— ophthalmicus 13 2

— paralyticus 15

— Rorismarini 8

— saponatus 10

— sulphurico-æthereus 22 3

— — — camphoratus . 26

— — — martiatus . . 33 5

— Vini alcoholisatus 14

— — camphoratus . . . . . . 10

— — gallici 5

— — — fortior 6

— — rectificatissimus ..... 9

— — rectificatus . 7

Spongia cerata ........... 48

Stannum raspatum 9

— pulveratum ........ 57

Stibium seu Regulus Antimonii .... 5
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Stibium oxydatum 11

— sulphuratum nigrum ..... 3

— ' — . — purum ... 14

— — — lævigatura . . 23

Slipites Dulcamaræ 2

— 1 — concisi 5

Strychninum Gr. 1 — 3 /$.

— nitricum Gr. 1 — 3/3.

Styrax calamita 5

— — pulverata 11

Succinum 9

— contusum 12

— pulveratum 21

Succus Glycyrrhizæ 5

— — compositus 17

—- — depuratus ... . . 15 2

— concisus 7

— Juniperi inspissatus 8

Sambuci inspissatus 5

Sulphur 1

— pulveratum • . 3

depuratum 3

— lotum 4

— præcipitatum ........ 54 7

— stibiatum aurantiaeum Gr. 3 — 2/3.

— — rubrum Gr. 1 — 1 l&.

Syrupus Acetositatis Citri 11

— Altheæ

— Amygdalarum

— Cerasorum . . . 7

— Cinnamomi 10

• — Corticum Aurantiorum 7

— Groci 13

— ' Diacodii 6

— Ferri jodati 20

7
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27. Juni. 3 3
—p"s^— Syrupus Manuæ . 9

— Mororum 11

— Papaveris Rhoeados 6

— Rhei 13

— Rubi idæi T

— Sacchari 5

— Sambuci 6

— Senegæ 6

Tamarindi 2

Tartarus boraxatus 27

— depuratus venalis 5

— — pulveratus . . . . .11
— natronatus 20

— stibiatus Gr. 2 — 1 16

Terebinthina communis 2

— veneta ........ 4

Thea amara 9

— demulcens 4

Tinctura Absinthii 13

— Aconiti . .. 13

— — ætherea 29

— Aloes 15

— amara . 9

— Angelicæ 13

— Arnicæ 12

— aromatica 14 2

— Asæ foetidæ 17 <
$

— Benzoes 18

— — composita 19

— Calami aromatici 14

— Cantharidum 13 ^

— — concentrata . . . 30 *

— Cascarillæ 14 2

— Castorei canadensis . . . . .121

i



nctura Castorei canadensis ætberea . .136 18

— moscovitici . • m • «
1 70
1 i L

— — ætherea • • • • 174
1 4

2
• 04 4

1 tt 2

1 O
2

1 A

uoriicuDQ Aurantioruro 9

T\ • • * 1 * 1

— — ætherea . . 4

i i

2

1 4
2

• 1 * 1 A
2

1 Q z

i n o

A r • 1 *

Jodi . 18 3

i *i l

o 1

Yf l_ _ 1 1 o
o

IVT- • 1 K
2

• /™v • • i •

2
å t\

7

4
• • i 4

I 1 z

, 14

14

k *.

. 21 3

. 17

xv. n. 31
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Tinctura sacra ,.17
— Stramonii e Seminibus .... 16

— Trifolii fibrini 13 2

— Valerianæ ........ 13 2

— — ammoniata 16

— ' — ætherea 29 4

Trochisci Ipecacuanhæ 10

Tutia præparata 19

Unguentum Altheæ 10

— basilicum flavum 8

— — nigrum 6

— Gantharidum 27 4

— — colatum .... 30 4

— Gerussæ 7

— — camphoratum ... 10

— helleboratum 7

— hæmorrboidaJe 28

— Hydrargyri cinereum .... 13

— — citrinum .... 1 1 2

— — rubrum 21 3

— Kali hydrojodici 24

— Lapidis calaminaris 10

— martiatum 23

— nervinum 11

— quercinum 17

— Sabinæ 12

— saturninum 9

— ad Scrophulos Hufelandi ... 17

* — stibiaium 38

— terebinthinatum 7

Vanilla 31

Veratrinum Gr. I — 3 /$.

Vinum Golchici e Seminibus 12 2
i -V- • •

*--:•
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Vinum Ipecacuanbæ 19 3

— Malagæ 8

—
- Rhenanum 12

— roborans 8

— stibiatum 9

— Teneriffæ 6

Zincum I

— oxydatum album 2

— — — pulveratum 4

— sulphuricum 16

— valerianicum Gr. 1 — 1^/3 68

Taxa laborum et reqvisitorum.

Rbsk. r. S

For at lave et Decoct indtil \\ Unzer inclus. 6

fra 2 indtil 7| Unzer incl.

— 8

— 16

- I5J

— 24

indkoge

digerere

macerere

fordampe

filtrere .

lave en Emulsion indtil \\ Unzer

Pot

Unze

incl.

— — — fra 2 indtil 1\ —
— — _ — 8 — 16 —
— — en Infusion indtil \\ Unzer incl.

— — — fra 2 indtil 7£ —__ _ - 8 — 16 -
Maceration ved Deplacement beregnes som en

Infusion.

For at lave en Gelatina indtil \\ Unzer incl.

— — fra 2 indtil 5| -

— — _ 6 — 12 —

9i

12

16

24

H
i
2

4

6

1

4

8

14

13

16

31*
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27. Juni. For en Saturation 6
**">^*^ — enhver anden Tilberedning, der ikke be-

staaer af Fluida alene ........
— enhver Blanding af Fluida 3

Tilsættes faste Legemer til et Decoct eller en

Infusion, da godlgjbres kun det Halve af

den Arbeidstaxt, der er fastsat for at til-

sætte faste Legemer til Fluida.

For at lave Morseller ... for 1 Unze 6

— Trochiscer og bestrbe disse, 1 — 9

— Piller og bestrbe disse med Sem.

Lycopodii, indtil 1 Drachme 3

og for hver 1 — 3

— Piller og bestrbe disse med Cinnam.,

indtil 1 Drachme 5*

og for hver 1 — 5*

— Piller og forsblve samme, for

1 Drachme 71

— — og forgylde do. 1 — 16

— Boli (Piller af 8 å 10 Grans Vægt)

12

og derover for hver fblg. Unze 8

— en Latværge indtil 2 Unzer incl.

og for hver fblgende Unze . . H
For at blande en Salve indtil 3J Unzer incl. 3

— — fra 4 indtil 7* — 6

_ — 8 — 32 — 11

For at lave Plastere 1 Unze 3

— indpakke en Stang Plaster, med Vox-

2

— skjære og blande af Species, 1 Unze 3

— blande et Pulver indtil 1^ Unze incl. 3

_ _ _ fra 2 indtil 5| —
— — _ _ 6 — 12 — 11

— dele et Pulver i Portioner, for hver

med Kapsel 1
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For al dele et Pulver i Portioner, for hver 27. Juni.

med Voxpapir li
-^-v~*~

— — Urter i Portioner, for hver Portion 1

— stryge et Plaster paa Storrelse af- et

Ark Papir eller 208 Qvadrat-Tommer,

paa Skind 48

— do. do. paa Lærred 32

— do. do.
I

Ark paa Skind 24

— do. do. — paa Lærred 16

— do. do. \ Ark paa Skind 12

— do. do. — paa Lærred 8

— do. do. | Ark paa Skind 6

— do. do. — paa Lærred 4

For al stryge et Plaster af de mindre halvmaane-

formige eller semilunære 2

— do. af en Species-Dalers Storrelse

v. Monetæ 4

For at forsyne et Plaster m. m. med en Hefte-

Rand 4

(Skind og Lærred ere indbefattede i

ovennævnte Arbeids-Godtgjorelse ; Pla-

steret, som hertil forbruges, betales efter

dets Priis i Taxien).

For at indpakke strogne Plastre med Voxpapir,

Signatur og ovrige Indpakning:

indtil | Ark inclus 3

~ i - 4

,
— £—4 — .... 6

For en ConvoJut lil afdelte Pulvere af broget

Papir 3

Skriv-Papir 1 Ark 2

Vox-Papir . . 1 — 4

Pak-Papir 1 — 4

Textur, Signatur og Prop, foruden Glasset . 2|

— — ~ Bouteillen 3i
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27. Juni Et Glas eller en Krukke med Textur og Signatur

indtil 1^ Unze incl.

— — med Textur og Signatur

fra 2 indtil 3| Unze incl.

— — — 4 — 5± —
— — - 6 — 7± —
— — — 8—16 —

En Bouteille med Textur, Signatur og Prop .

Sorte Glas beregnes lig hvide med Tillæg af

33£ pCt.

Pap-Æsker, mellemfine med Fals og Glands-

Papir samt Signatur indtil 1 Unze

do. I Unze indtil 1 \ Unze incl.

do. fra 2 — — 4 —
fine pressede, fiint Iris-Papir med

Signatur indtil 1 Unze

do. I Unze indtil I \ Unze incl.

do. fra 2 — — 4 —
Gonvoluter til afdelté Pulvere, pressede, og

Irispapir, indtil 5 Stkr. incl.

do. do. do. fra 6 — 11 —
do. do. do. — 12 — 24 —

Proppe med Signatur til Sukkerglas indtil

\\ Unze incl.

do. do. fra 2 indtil 4 —

Rbsk. r. S

4

i

8

9

m
13

12

do.

do.

do.

do.

do.

3

4

H

4

5

9

3

4

5

5

6

Den laveste Priis for et Ingredienls, som ind-

gaaer ved Tillavning af en Recept, er . I

Forordnes Lægemidler, som ikke findes anforte i

Medicinaltaxten, da er Prisen paa samme at bestemme

efter deres Lighed i Priis paa Indkøbsstedet med

andre i Taxten taxerede Medikamenter, og Midlet, hvor-

efter det er beregnet, bemærkes paa Recepten.



er efter de forskjellige udkomne Dispensalorier 1853.

og Pbarmacopoeer
,

og som ikke findes i den danske
j^JJf

Pharmacopoe, betragtes med Hensyn til Taxationen,

som om de magistrelt vare ordinerede, eller hver en-

kelt Deel af Formlen var specificeret.

Findes ved et Middel i Taxten Prisen angivet

baade paa Pund og Unze, Unze og Drachme, Drachme

og Gran, da beregnes Midlet efter den mindre Vægt-

ttiængdes Priis , indtil den stbrre Vægtmængdes Priis

naaes. — Det kongelige Sundheds-Collegium i Kjoben-

havn, den 14. Juni 4853.

Indenrigsministeriets Skrivelse til Amtmanden Juni.

over Nord- og Oster- Amtet
,

ang. Husbondens

Pligt at forsorge sit Tyende i Sygdomstilfælde.

Khavn den 29. Juni 1853. — isl. Copieb. 1853,

Nr. 358.

Ved at fremsende et til vedkommende Sysselmand

stilet og af dennes Erklæring med Bilage ledsaget An-

dragende, hvori Bonden Jon Jonsson af St6rugiljå i

Torfalækjar Rep inden Hunavatns Syssel anker over,

at den Fordring paa Vederlag afVindbælis Beps Fattig-

kasse, som han for det i nysmeldte Rep forsorgelses-

bereiligede Fruentimmer Kristin Thorsteinsdaiters Un

derholdning fra Skiftetiden U. Mai 1848, da hun som

festet Aarstyende tiltraadte hans Tjeneste, og til i Jan.

^ 849, da hun blev bragt til sin Forsbrgelsescommune,

fornævnte Vindhælis Bep, paa Grund af hendes Svage-

lighed og deraf følgende Udygtighed til Arbeide, for-

mener sig berettiget til at erholde , forst er bleven

nedsat fra 40 Rbd. til 7 Rbd. ved Sysselmandens Re-

solution af 14. Aug. 1851 og senere afslaaet ved Amt-

ets Resolution af 10. Novbr. næstefter, har Ur. Amt-

manden i behagel. Skrivelse af 14. Decbr. f. A. ind-

stillet Sagen til Ministeriets Afgjorelse.
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Foranlediget heraf undlader jeg ikke, til behage).

Efterretning og Bekjendtgjcirelse for Vedkommende,

tjenstl. at melde, at Ministeriet med Hr. Amtmanden

maa være enigt i, at der ikke i nærværende Tilfælde

kan tilkomme Husbonden nogen Erstatning. — Inden-

rigsministeriet den 29. Juni 1853.

29. Juni. Indenrigsministeriets Skrivelse til Amtmanden

over Nord- og Oster-Amtet, ang. at Gebyr for

Thinglæsning ikke bor betales i Anledning af

kongelige Oppeborsler. Khavn den 29. Juni 1853.

— Isl. Copieb. 1853, Nr. 359.

I behagel. Skrivelse af \\. Decbr. f. A. har Hr.

Amtmanden indstillet til Ministeriets Afgjorelse en mellem

Dem og Sysselmanden i Norder-Mule Syssel opstaaet

Meningsulighed om, hvorvidt Sidstnævnte er berettiget

til at beregne sig Gebyr for Thinglæsning af Caution

for Intraderne af Munkethveraa Klostergods, idet L)e

har anseet Bestemmelsen i Forordn. 24. April 1833 §9
anvendelig paa det omhandlede Tilfælde, hvilket der-

imod er bestridt af Sysselmanden.

Foranlediget heraf undlader jeg ikke, efter om

Sagen at have brevvexlet med Justitsministeriet, til

behagel. Efterretning og Bekjendtgjorelse for bemeldte

Sysselmand tjenstl. at melde, at, da de omhandlede

Intrader maae henregnes til kongelige Oppeborsler, vil

intet Salair i det omspurgte Tilfælde være at beregne.

— Indenrigsministeriet den 29. Juni 1853.

30. Juni. Indenrigsministeriets Skrivelse til Udenrigs-

ministeriet, ang. spanske Skibes Befragtning til

Fart paa Island. Khavn den 30. Juni 1853. —
Isl. Copieb. 1853, Nr. 360.

Udenrigsministeriet har, ved at fremsende en Al-

skrift af den Fremstilling, som velbemeldte Ministerium
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har modtaget fra den herværende spanske Minister- 1853.

resident, betræffende en af Kjobmand Siemsen i 30. Juni.

Reykjavfk fort Besværing over, at Indenrigsministeriet"
-"^""*""'

har nægtet ham Tilladelse til at fragte to spanske Skibe

toed Tommerladning til Island i indeværende Aar

anderledes end mod Erlæggelse af 20. Rbd. pr. G. L.,

1 behagelig Skrivelse af 19. dennes begjært dette Mini-

steriums Yttringer i bemeldte Anledning meddelte.

Forsaavidt Kjobmand Siemsen i nysnævnte Hen-

seende har paaberaabt et ham gjennem det islandske

departement i Januar Maaned d. A. givet Lofle om,

at der vilde blive meddeelt ham Tilladelse til iaar at

^agte spanske Skibe paa samme Vilkaar som forrige

Aar, da forholder dette sig ikke saaledes, idet intet

saadant Løfte er givet, hvorimod der, paa en fra ham
ved en her bosat Mand i vedkommende Bureau frem-

sat mundtlig Forespørgsel, om en lignende Tilladelse

som den, der forrige Aar var ham meddeelt til at fragte

et spansk Skib, iaar kunde ventes tilslaaet for to spanske

Skibe, skal være svaret, at man paa den Tid (i Januar

Maaned) ikke vidste at der var taget nogen modsat

Bestemmelse. Da der imidlertid kort derefter, i An-

ledning af det Kigsdagen forelagte Udkast til en Han-

delslov for Island, saavel af de herværende islandske

Kjbbmænd som af de kjbbenhavnske Bhederc blev reist

Anke, deels over, at der i forrige Aar var blevet med-
deelt Siemsen den omhandlede Tilladelse til at fragte

et spansk Skib, deels over, at der ikke i nysommeldte

Lovforslag var betinget en Differentialafgift af de Staters

Skibe, som ikke indrømme Danmark Reciprocitet, blandt

hvilke især Spanien var udhævet som den, hvorom der

navnlig maatte blive Sporgsmaal, fandt allerede den

daværende Indenrigsminisier , som Udenrigsministeriet

af Indenrigsministeriets Skrivelse af 31. Marts d. A. be-

kjendt, sig foranlediget til endog at stille den Foranstalt-

ning, hvorefter der i de to nærmest foregaaende Aar
var blevet tilladt engelske Skibe at gaae i Ballast til
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1853. Island for at hente Hesle, imod en Afgift af 14 Mk. pr.

30. Juni. C. L. af Skibets Drægtighed, i Bero, indtil den islandske

Handelslov var bleven afgjort i Rigsdagen. I den

Mellemtid, som hengik indtil Ministerforandringen i

April Maaned, indkom vel ingen Begjæring, hverken fra

Siemsen eller Andre, om Tilladelse til at fragte spanske

Skibe med Tommer fra Norge; men at den forhen-

værende Indenrigsminister, hvis en saadan Begjæring

havde indkommet, vilde have afslaaet samme, kan ikke

paatvivles, idet det netop var imod denne Tilladelse

at Indsigelserne vare rettede, og det er saaledes uden

Fbie naar Siemsen har paastaaet, at den forandrede

Forholdsregel var en Folge af det i April foregaaede

Ministerskifte.

Da der kort efter min Tiltrædelse indkom fornyede

Begjæringer om at maatte sende engelske Skibe i Ballast

til Island, for der at hente Heste, og det maatte fore-

komme mig, at Meddelelsen af Tilladelse hertil var

ubetænkelig, eftersom islandske Heste aldrig havde været

Gjenstand for den islandske Handel, som drives herfra,

og det derfor ikke kunde antages, at de danske Hand-

lendes Interesse i nogen Henseende blev tilsidesat

ved en saadan Indrommelse, der mest maatte antages

stemmende med Islands Interesser, bevirkede jeg en

kgl. Resolution, hvorved det tidligere Forhold i denne Hen-

seende blev restitueret. Naar Siemsen derfor i sit An-

dragende har anfbrt, at Indenrigsministeren har iaar

ladet udfærdige Passe for norske og engelske Skibe,

da maa dette, hvad de sidstnævnte Skibe angaaer, for-

staaes med den Indskrænkning, at de kun kunne gaae

i Ballast, og ikke maae udfore andre Gjenstande fra Is-

land, end Heste.

Derimod maatte jeg finde, at Sagen frembod af-

gjorende Betænkeligheder med Hensyn til Sporgsmaalet

om, hvorvidt det maatte kunne tillades spanske Skibe

at gaae med Tbmmerladninger til Island, og derfra at

udfore islandske Produkter til Spanien. Det maa i saa
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Henseende forst bemærkes, at den islandske Handel 1

efter Forordn. 13. Juni 1787 kun staaer aaben for kgl. 30.

Undersaatter, og at dertil alene maae bruges inden-

landske Skibe, som til hver Reise forsynes med et

særligt i Kongens Navn udstedt Pas. Dog blev det

daværende kgl. Rentekammer, i hvis Sted nu Inden-

rigsministeriet træder, bemyndiget til at meddele Til-

ladelse for fremmede Skibe til at beseile Island, mod i

Stedet for Ind- og Udforselstold at svare en Afgift i

Almindelighed af 50 Rbd. pr. G. L., men, naar Skibet

er ladet med Tommer, af 20 Rbd. Heri blev, hvad de

sidstnævnte Ladninger angaaer, ved Plakk. 4. Juni 1824

og 22. Martii 4 839 gjort den Forandring, at Rente-

kammeret, nu Indenrigsministeriet, blev umed Hensyn

til den i Island værende Mangel paa Tommer og anden

Trælast", bemyndiget til, naar og saalænge det maatle

ansees fornodent, at meddele fremmede Staters Under-

saatter Beseilingspasse til at indfore Tommer og visse

Bygningsmaterialier i Island, uden at svare den ved

Forordn. 11. Septbr. 1816 § 3 paabudne Afgift, men

iovrigl under de i bemeldte Forordn, foreskrevne Vilkaar,

og saadanne sær deles Betingelser, so mi hvert

enkelt Tilfælde maatte findes passende. Den

saaledes aabnede Lettelse i Adgangen for Tommertilforsel

med fremmede Skibe var formentlig foranlediget ved den

Omstændighed, at Islands Forsyning med denne for

samme saa vigtige Fornbdenhed var blevet meget besværet

derved, at Norge, hvorfra det forhen fornemmelig er-

holdt samme, i 1814 var blevet skilt fra det danske

Monarchi. Det var og i lang Tid alene norske Skibe,

hvorpaa den ovennævnte Begunstigelse blev anvendt,

tildeels uden at nogen Afgift blev foreskrevet, men i

senere Tid imod at der, naar mere end Halvdelen

af Skibets Drægtighed er bestuvet med islandske Pro-

dukter, erlagdes en Afgift af 14 Mk. pr. G. L. af hele

Skibets Drægtighed; men i forrige Aar blev det tilladt

Kjbbmændene Bjering og Siemsen af Reykjavik at fragte
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1853. det spanske Skib Esperanza til, imod nysnævnte Afgifts

30. Juni. Erlæggelse, at overfdre Tommer fra Norge til Island, lige-

" som det under Krigen i 4 848 var blevet tilladt den samme

Kjobmand Siemsen at benytte et spansk Skib til at

overfdre nogle ham tilhorende, i Hamborg henliggende

Varer, efterat han havde angivet, at han paa Grund

af Krigsforholdene ikke hertil kunde benytte sit eget

Skib.

Regjeringen vilde vistnok endnu ikke være mindre

tilbdielig lil at udstede Bevillinger til Benyttelse af

spanske end af norske, eller andre venskabelige Staters

Skibe, dersom ikke Forholdene vare forskjellige , men

medens norske Skibe, om de end benyttes til Udforsel af

islandske Produkter, dog ikke derved kunne have noget

forud for danske Skibe, vil Hovedhensigten med Befragt-

ningen af spanske Skibe lil denne Fart være, til spanske

Havne at udfore det vigtigste af de islandske Produkter,

Fisk, for derved at undgaae de hdiere Afgifter, som fordres,

naar Fisken tilfdres i andre, og navnlig danske Skibe,

og som udgjdre ikke mindre end 3 Rbd. 2 Mk. 5 Sk.

pr. Skpd.. eller circa 54 Rbd. pr. G. L. , idet Tolden

paa islandsk Fisk, indfort i danske Skibe i Spanien, ud-

gjdr 13 Rbd. 3 Mk. 2 Sk. pr. Skpd., men derimod kun

10 Rbd. 13 Sk. naar den indfdres i spanske Skibe.

Naar det derfor blev almindeligt at fragte spanske

Skibe med Tommer til Island, kunde det befrygtes, at

derved kunde blive lilfoiet den danske Skibsfartetikke

ubetydeligt Afbræk, og at den vigtigste Green af den

islandske Handel kunde blive næsten monopoliseret for

spanske Skibe, dersom disse dertil kunde benyttes

mod den ringe Afgift af 14 Mk. pr. C. L., der kun

vilde udgjdre Vsa af den Afgift, som Vedkommende

vilde bespare ved at benytte spanske Skibe til at ind-

fdre Fisk til Spanien.

Under disse Omstændigheder maatte jeg finde det

uforsvarligt, at bevilge det forst i Mai Maaned af Kjob-

mand Siemsen indgivne Andragende, om Tilladelse til
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al fragte to spanske Skibe blot imod Erlæggelse af 4853.

af 44 Mk. pr. CL. Det var endog undtagelsesviis, at 30. Juni.

Bevilling er meddeelt foranforte Skibe mod Afgift

af 20 Rbd. pr. C. L.
?
idet nemlig Vedkommende havde

haft nogen Anledning til at vente en saadan Tilladelse

endog under fordeelagtigere Vilkaar. En lige Tilladelse

v *l ikke kunne ventes for Fremtiden. Imidlertid ved-

bliver Regjeringen det Onske, at kunne frigive den is-

landske Handel for fremmede venskabelige Staters

Undersaatter og deres Skibe, men forsaavidt der i disse

Stater maa svares Differentialtold eller hdiere Skibs-

afgifter af danske end af deres egne Skibe, vil det være

nødvendigt at træffe tilsvarende Forskjeller til Betryggelse

for den danske Skibsfart. Det er dog vistnok Regjeringens

Onske, at kunne undgaae alle saadanne den indbyrdes

Samhandel indskrænkende Betingelser. Det vilde der-

for være særdeles bnskeligt, om Udenrigsministeriel

ondnu inden den islandske Handelssag, hvormed den nu

forsamlede Rigsdag ei vil befatte sig, forelægges en

tilkommende Rigsdag, kunde ved Underhandlinger ud-

virke Tilsagn om, at danske Skibe fritages for den

omhandlede Differentialtold i Spanien imod vedborlig

Gjensidighed fra dansk Side. — Indenrigsministeriet

den 30. Juni 1853.

Kongelig Resolution ang. Understottelse til 10. ^li-

en Landvæsens-Elev fra Island. Skodsborg den

10. Juli 1853. — Isl. Depart. Forest. og Resol. Prot.

1853, Nr. 40. — I allerund. Forestilling 4. Juli foredrager

Indenrigsministeren (Orsted) en indkommen Ansøgning fra

Landvæsens-Elev Bjorn Asbjo'rnsson fra Island, hvori han

anholder om „Understottelse til i indeværende Sommer at fore-

tage en Reise i Jylland, for at gjbre sig bedre bekjendt med

Engkulturen, Foderurters og Rodfrugters Dyrkning, samt Hus-

dyrenes hensigtsma^ssige Rogt og Pleie, saavel som de Indretninger,

der efter de i hans Fodeland stedfindende Forhold der maatte kunne

anvendes". — Ansbgeren var i Aaret 1851 bleven sendt til
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4853. Danmark af et i Vopnafjorden oprettet landoeconomisk Selskab,

-for at gjOre sig bekjendt med Landbruget. Han blev da, efter

0. Juli.
Lan^hushoiQningsseigiiaoets Foranstaltning, og paa dets Be-

kostning, anbragt som Landvæsens-Elev ved den landoecono-

miske Læreanstalt paa Haraldslund ved Aarhus i Foraaret

1852, hvorfra han i Mai 1853 kom til Skibild i RingkjSbing

Amt. Da han anbefaledes ved gode Vidnesbyrd, indstiller

Ministeren

:

uat Islænderen Bjorn Asbjornsson i indbemeldte

Oiemed allernaadigst bevilges en Understøttelse af

100 Rbd. af Renterne af den ved allerhoieste Reso-

lution af 25. Juli 1844 oprettede Understøttelsesfond

for Island".

[Kongelig Resolution]

:

Indstillingen bifaldes. — Skodsborg den 10. Juli \ 853.

17. Juli. Lov om midlertidig Indtægts- Og Ddgifts-

Bevilling. Eremitagen den 17. Juli 1853. —
Denne „Lov om Indtægts- og Udgifts-Bevilling, indtil Finants-

loven for Finantsaaret 1853—54 er given", bemærkes her i

Forbindelse med Finantslovene
5

jevnf. Lov 28. Marts og 12.

Mai 1853 (ovenfor). Dens Gyldighed bestemmes indtil i det

sidste til 31. August d. A. Original-Aftryk i det Schultziske

Officin, 2 Bl. i 4". Depart. Tid. 1853, S. 571. Algreen-

Ussings Samling af Love og Anordninger m. v. Danmark ved-

kommende, 1853, S. 63.

22. Juli. Indenrigsministeriets Skrivelse til Udenrigs-

ministeriet, ang. nogle fra Nordlandet i Island

formentlig til Flandern bortforte Fiskere. Khavn

den 22. Juli 1853. — isi. Copiebog 1853; Nr. 391.

Udenrigsministeriet har ved behagel. Skrivelser af

9. Juni og 30. Decbr. f. A. meddeelt dette Ministerium

Underretning om, at de i Frankrig og Belgien foran-

ledigede UndersogeJser i Anledning af det i Island

circulerende Rygte, at en udenfor Siglufjorden i Oefjords

Syssel under Islands Nord-Amt, med -11 Mands Be-
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sætning i Aaret 4 842 bortebleven Fiskerbaad, som i 1853.

Storm formentes at være forulykket, skulde have været
"^PjJJJ-

optaget af et flandersk Fiskerfartoi, ikke have fort til

det tilsigtede Resultat.

Imidlertid er senere hertil fra Amtmanden over

bemeldte Amt indkommet et inden fornævnte Syssels

Extraret optaget Forhor, hvorved de tidligere afgivne

Forklaringer i det Væsentlige ere blevne bekræftede,

°g da Formodningen om Virkeligheden af de bevidnede

Pacta derved synes at have faaet en ny Bestyrkelse,

som i Island har vundet stærk Tiltro, skulde jeg, ved

ljenstl. at fremsende en dansk Oversættelse af for-

berbrte Forhor, tilligemed Afskrift af fornævnte Amts-

skrivelse
, ikke undlade lige tjenstl. at henstille, om

velbemeldte Ministerium maatte finde Anledning til at

foranstalte en yderligere Undersøgelse om Sagen an-

billet, navnlig ved at foranledige Listerne over det

Mandskab, der i det omhandlede Aar udgjorde Besæt-

Ungerne paa de i Forklaringerne opgivne Skibe gjennem-

gaaede, og nærmere Oplysninger om de enkelte Per-

soners Navne, Fodselssted m. v. tilveiebragte, idet man
°ni Udfaldet tor forvente en nærmere Underretning i

sin Tid behageligen meddeelt. — Indenrigsministeriet

den 22. Juli 1853.

Indenrigsministeriets Skrivelse til Udenrigs- 22. Juii.

ministeriet, ang. fremmede Skibes Adgangstil-

ladelse til at handle paa Island. Rhavn den

22. Juli 1853. — Isl. Copieb. 1853, Nr. 392.

Med Hensyn til, at nogle brittiske Handelshuse .

ifttlge den med Udenrigsministeriets behagel. Skrivelse

af 4. f. M. fra Generalconsul Marshall i Leith modtagne

Beretning, have, uagtet Indenrigsministeriets Resolution

af 31. Marts d. A. , hvorved nægtedes Tilladelse til

Hestes Udfdrsel fra Island, i dette Oiemed udsendt

Skibe til Island , har velbemeldte Ministerium under
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15. i d. M. begjærl Underretning meddeelt om, hvor-

vidt de Skibsforere , der saaledes ere med deres

Skibe gaaede til Island , have kunnet erholde af

vedkommende Autoriteter der paa Oen den omhandlede

Tilladelse til Udforsel af Heste.

Foranlediget heraf undlader jeg ikke tjenstl. at

melde, at Autoriteterne i Island ikke have Bemyndigelse

til at admittere til nogensomhelst Handel noget Skib,

være sig dansk eller fremmed, som ikke herfra er for-

synet med behbrigt Beseilingspas, i hvilken Henseende

den i min Skrivelse til Udenrigsministeriet af 30. f. M.

ber&rte aJlerh. Resolution af 4. Mai d. A., ved hvilken

den tidligere meddeelte, men senere nægtede Tilladelse

til at udfore Heste i fremmede Skibe fra Island ,
nu

atter indrommes, ikke har bevirket nogen Forandring. —
Indenrigsministeriet den 22. Juli 1853.

25. Juli. Islandske Departements Skrivelse til Distrikts-

læge Ph. Th. Davidsen paa Vestmannoerne, ang.

Opsendelse af Instrumenter som Inventarium til

Embedet. Khavn den 25. Juli 1853. — isi; Copieb.

1853, Nr. 396.
é

Til Opbevaring ved Distriktslæge Embedet paa Vest-

mannSe undlader Depart. ikke tjenstl. at tilstille Hr. Di-

striklschirurgen de i Deres Andragende af 4 6. Novbr.

f. A. begjærle nye for offentlig Regning anskaffede Instru-

menter til bemeldte Lægeembede, hvorhos De lige tjenstl.

anmodes om, behagel. at ville hertil indsende de af

de ældre Læge-Embedet tilhorende chirurgiske Instru-

menter, som iftilge det i bemeldte Andragende Yttrede

trænge til Istandsættelse, for at det i saa Henseende

Fornbdne herfra kan blive foranlediget. — Del island-

ske Departements Expedifcions-Contoir den 25. Juli 1853 K

') under s. D. er fra Departementet afgaaet en Skrivelse til

Stiftamtmanden over Island, hvorved denne Embedsmand,
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Thronfolgelov for det danske Monarchi. Eremi- 1853.

tagen den 31. Juli 1853. — Denne Lov er i Dansk 3L JuTi.

^ ext uden Oversættelse sendt til Stiftamtmanden og Amt-
mændene i Island „til foranstaltende Thinglæsning" ved " Isl.

DePart. Skrivelse 19. Aug. 1853 (ls\. Copieb. 1853, Nr. 458

"~~460), og anføres som publiceret saaledes : 1853 i Reykjavik

By og 1854 i de ivrige Jurisdiktioner i Sonder-Amtet, samt
1 alle Sysseler i Vester-Amtetog Nord- og Oster-Amtet. I Aaret

1855 er den sendt til Althinget tilligemed andre for Danmark

udkomne Love i 1853—54, og androg Thinget i den Anled-

^ug paa, at den maatte blive udgivet og publiceret paa Islandsk

(Tioindi fra alfnngi l'slendmga 1855, S. 777). Da dette imid-

lertid blev afslaaet i kongel. Bekjendtg. til Althinget 27. Mai

1857, fremkaldte dette Afslag en Reservation fra Thinget i Hen-

hold til Forordn. 21. Decbr. 1831 (Tioindi fra aljnngi l'slendinga

*857, S. 55, 910—912). — Original-Aftryk paa Dansk (samt

^geledes paa Dansk og Tydsk) hos Schultz, 8 S. i 4*°, (og

S. i 4t0
). Departem. Tid. 1853, S. 585-591 (Dansk og

Aydsk). Algreen-Ussings Samling af Love og Anordninger

m - v. Danmark vedkommende, 1853, S. 87—91.

Thronfolgelov for det danske Monarkie.

Vi Frederik den Syvende &c. G. V.: Af Vore

Forfædre paa Thronen er det blevel erkjendt som en

1 Henhold til hans Skrivelse af 26. Mai d. A., anmodes

om at foranstalte et Belbb af 35 Rbd. 16 Sk., som var med-

gaaet til at kjbbe de oversendte Instrumenter for, refun-

deret Islands Jordebogskasse af Sonder-Amtets Repartitions-

fond. Isl. Copieb. 1853, Nr. 399. — Ifølge Instrument-

mager Nyrops specificerede Regning vare de opsendte

Instrumenter følgende

:

2 Bistourier å 7 Mk 2 Rbd. 2 Mk. » Sk.

1 Scarifications-Apparat . . . . 10 — 3 — •
—

1 Drejers Vaccinations-Etui ... 4 — 2 — »
—

1 Speculum oris ....... i — 8 — »
—

1 Speculum vaginæ 2 — » — »
—

1 Steins Fraktur-Maskine . . . • 10 — »• — » —
1 Modersprbite med 3 Rbr, i Kasse 4 — » — . —
1 Pakkasse •> — 3 — » —

Summa ... 35 Rbd. 1 Mk. . Sk.

XV. B. 82

V
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1853. Hovedgrundsætning for deres Regjering, at de Lande,

31. Juli. der ere de Danske Kongers Scepter underkastede, ikke

*""* raaae deles eller adskilles fra hverandre. I Overens-

stemmelse dermed har Vor hbitelskede kjære Fader, Hans

Majestæt Hoisalig Kong Christian den Ottende, hbi-

lovlig Ihukommelse, idet han fandt sig foranlediget til,

i det af Os som daværende Kronprinds medunderskrevne

aabne Brev af 8. Juli 1846, at udtale sig angaaende

Arveforholdene i det Danske Monarkie. givet alle sine

troe Undersaatter den Forsikkring, at hans Bestræbelser

uafladeligen have været og skulle blive rettede paa at

tilveiebringe en fuldstændig Anerkjendelse af den sam-

lede Danske Slats Integritet, saa at de under hans

Scepter samlede Landsdele ei nogensinde skulle ad-

skilles. Under de Rystelser, der, kort efterat det gud-

dommelige Forsyn havde kaldt Os paa Vore Forfædres

Throne, i flere Europæiske Lande truede med at om-

styrte det borgerlige Samfunds Grundvold, og efterat

være trængte ind over Vort Monarkies Grændser bleve

yderst faretruende for dets Integritet, have ogsaa Vi

troet med urokkelig Fasthed at maatte holde over

denne, hvis Opnaaelse og Bevarelse af Vore Forfædre

paa Thronen var overantvordet Os som et af Hoved-

formaalene for de Danske Kongers Regjering.

Da imidlertid Monarkiets vedvarende Sammenhold

er betinget af en for alle dets Dele fælleds Arvefblge,

og Vor Hbisalige dyrebare Faders og Vore egne Be-

stræbelser for at udvide den i Vort Kongerige Dan-

mark, i Vort med den Danske Krone uadskilleligt for-

enede Hertugdbmme Slesvig og utvivlsomt ogsaa i flere

andre af Monarkiets Dele gjældende, i Kongeloven for

det Tilfælde, at, efter Forsynets urandsagelige Villie,

Hoisalig Kong Frederik den Tredies nu over hele Mo-

narkiet regjerende Mandsstamme maatte uddbe, fast-

satte qvindelige Arvefblge til at være anerkjendt gyldig

for hele Monarkiet, ikke fbrle til Opnaaelsen af det til-

sigtede Oiemed, saa maatle Vi erkjende,' at del mest
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hensigtssvarende Middel til at forebygge Monarkiets 1853.

fremtidige Adsplittelse vilde være, at lade for det nævnte 31. Juli.

Tilfælde udgaae en ny, for Monarkiets hele Omfang
gyldig og altsaa Kongelovens Arveforskrifter ophævende

Thronfolgelov, samt at forskaffe denne folkeretlig An-

vendelse.

Efterat Veien hertil var bleven banet deels ved

den venskabelige Velvillie , hvormed hans Majestæt

Keiseren af Rusland, i sin Egenskab af Hoved for det

Holsteen-Gottorpske Huses ældste Linie, havde til For-

deel for Hans Hbihed Prinds Christian til Slesvig-

Holsteen Sbnderborg-Gliicksborg og hans mandlige Af-

kom frafaldet de Arvefordringer paa en Deel af Vore

Arvelande, hvilke Hans Keiserlige Majestæt antog i det

forudsatte Tilfælde at tilkomme den nævnte Linie, og

deels ved den hbimodige Redebonhed, med hvilken

Vore Thronen nærmest staaende Frænder til Opnaaelsen

af hiint Formaal have givet Afkald paa deres Arveret,

loge Vi med Vor hbitelskede kjære Farbroders, Hans

Kongelige Hbihed Arveprinds Frederik Ferdinands fulde

Samtykke den Beslutning, for det Tilfælde, at det fra

Kong Frederik den Tredie paa Sværdsiden nedstam-

mende mandlige Afkom maatte uddbe, da, med Op-

hævelse af al Arveret efter Kongeloven og Udelukkelse

af den qvindelige Arvefblge, at kalde til Thronfblgen

for samtlige Vort Scepter undergivne Lande Vor hbit-

elskede kjære Frænde. Hans Hbihed Prinds Christian

af Slesvig - Holsteen-Sbnderborg -Gliicksborg og hans

mandlige Afkom med hans Gemalinde, Vort hbitelskede

kjære Sbdskendebarn, Hendes Hbihed Prindsese Louise

Vilhelmine Frederikke Caroline Auguste Julie af Slesvig-

Holsteen-Sbnderborg-Glucksborg, fbdt Prindsesse af

Hessen.

Da det endvidere er lykkedes Os ved en under

8de Mai 1852 med Hans Majestæt Keiseren af Osterrig,

Konge af Ungarn og Bbhmen, den daværende Prinds-

Præsident for den franske Republik (nu de Franskes

32*
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1853. Keiser), Hendes Majestæt Dronningen af del forenede

31. Juli. Kongerige Storbritanien og Irland, Hans Majestæt Kongen

af Preussen, Hans Majestæt Keiseren af Rusland, og

Hans Majestæt Kongen af Sverrig og Norge, i London af-

sluttet, senere ratificeret, og, efter dertil ifølge sammes

Artikel 4 given Anledning, af de fleste Europæiske

Magter tiltraadt Tractat, at vinde Anerkjendelse saavel

af Udeleligheden af det Danske Monarkie som en ved-

varende Grundsætning i den Europæiske Folkeret, som

ogsaa af den af Os besluttede Ordning af Thronfolgen;

og da endelig den forenede Danske Rigsdag, i Henhold

til Grundloven af 5. Juni 4 849 § 4, ved Beslutning af

24. Juni d. A. har for sit Vedkommende samtykket i

Vort til den rettede Forslag om den saaledes af Os

tilsigtede Ordning af Thronfolgen, saa ere vi nu satle

istand til ved Udstedelsen af en Vort samlede Monarkie

omfattende, for alle dets Dele gyldig Thronfolgelov at

fuldbyrde denne Ordning, der i saa lang Tid har været

Gjenstand for Vore landsfaderlige Bestræbelser.

Thi forordne og kundgjore Vi herved som folger:

Artikel 1. Saafremt det fra Kong Frederik den

Tredie paa Sværdsiden nedstammende mandlige Afkom,

som ifdlge samme Konges under 4 4. Novbr. 4 665 givne

Kongelov har Arveret til den Danske Throne , efter

Guds urandsagelige Villie maatte uddoe, skal al Arveret

efter bemeldte Kongelovs Artikler 27—40 være ophævet,

og kun Mand af Mand, med Udelukkelse af Qvinderne,

være arveberettiget til de under Vort Scepter forenede

Lande. Thronfolgen skal da udi samtlige disse Lande

gaae over paa Vor højtelskede kjære Frænde, Hans

Hciihed Prinds Christian af Slesvig-Holsteen-Sonderborg-

Gliicksborg, hvem Vi fra nu af ville have tillagt Navn

af Prinds til Danmark, og paa hans mandlige Afkom

med hans Gemalinde, Vort hftitelskede kjære Sodskende-

barn , Hendes Hoihed Prindsesse Louise Vilhelmine

Frederikke Caroline Augusto Julie af Slesvig-Holsteen-
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Sonderborg-Glucksborg, nu Prindsesse til Danmark, fodt

Prindsesse af Hessen.

Artikel II. Paa dette Afkom, Mand efter Mand og

Mand af Mand , avlet udi ret lovligt Ægteskab, skal

Kronen nedarves efter Forstefodselsretten og den ag-

natiske Linealtølge.

Artikel III. Dersom der, hvad Gud forbyde, maatte

opstaae overhængende Fare for, at denne saaledes til

Thronfolgen kaldede fyrstelige Mandsstamme skulde

uddoe, skal Vor da regjerende Efterfdlger paa den

Danske Throne være forpligtet at drage Omsorg for

Thronfolgens videre Ordning paa den Bevarelsen af

Monarkiets Selvstændighed og Integritet samt Kronens

Rettigheder bedst sikkrende Maade, og for, i Overeens-

stemmelse med den 2. Artikel af den forannævnte i

London under 8. Mai 1852 afsluttede Tractat, at tilveie-

bringe Europæisk Anerkjendelse af saadan Ordning.

Denne Thronfolgelov for det samlede Danske Mo-

narkie, hvilken Vi have ladet udfærdige i det Danske

og Tydske Sprog og paraphere af Vor hditelskede

kjære Farbroder, Hans Kongelige Hdihed Arveprinds

Frederik Ferdinand, og af Vort Geheime Statsraads

samtlige ovrige Medlemmer, have Vi saaledes herved

udstedt og fuldbyrdet. Og ville Vi, at Originalen skal

henlægges til Opbevaring i Vort Geheime Arkiv.

Hvorefter Alle og Enhver sig allerunderdanigst

have at rette. — Givet paa Vort Slot Eremitagen, den

34. Juli 1853.

Finantslov for Finantsaaret fra 1. April 1853 31
•
*k

til 31. Marts 1854. Eremitagen den 31. Juli

1853. — Original-Aftryk i det Schultziske Officin, 54 Sider

i 4*°. Algreen-Ussings Samling af Love og Anordninger m. v.

Danmark vedkommende, 1853, S. 91—166. Uddr. i Depart.

Tid. for 1853, S. 625-639. Islandsk: Uddr. i Norori II.

i 1854), S. 17—20. — Her optages kun hvad der direkte hen-

føres til Island.
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1853. Vi Frederik den Syvende o. s. v. G. V.: Rigsdagen

31. Juli. har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet fol-

•^^^
gende Lov:

Cap. I. (Indtægt) ....

§ 9. De islandske Intrader fores til Indtægt med

nedenstaaende 27,949 Rbd. 6 Sk.

Special- Hovcd-
summor. summer.

1. Almindelige Indtægter: Rbd. ji Rbd. P

a. ' Afgift af Arv og overdragne Eien-

domme 1430

b. Gebyrer for Bevillinger og Bestal-

linger 640

c. Rangskat 400
2470

2. Særegne Indtægter:

a. Syslernes Forpagtningsafgifter . . 2610

b. Laugthingsskriverlonnen 32 6

c. Administrerede Mandtalsbogsintr. . 600

d. Kongetienden 2860

e. Laugmandstold 340

f. Gebyrer for islandske Sopas . . . 1700

g. Afgift af Skibe efter Plakat af 28.

Decbr. 1836 § 13 2000

h. Indtægter af det kgl. Jordegods . 7800

i. Forpagtningsintrader 125

k. Renten af Kjobesummen for Jorden

Laugarnes 112

1. Afgift af Jorden Bessastad med

Indtægt af Kirken og andre Smaa-

Intrader 100

m. Tilfældige Indtægter 1000
19279 6

3. Afdrag paa Kj5besummer for

solgt Jordegods og Eiendomme, samt

Renter af de i de solgte Eiendomme

endnu indestaaende Salgscapitaler 1000

4 Tilbagebetaling af foreskudte Summer 5200

lait Indtægt . . .
27949"

6
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Gap. H. (Udgift) 1853.

§ 19. Til Indenrigsministeriet bevilges .... 31. Juli.

Indenrigsministeriet: ....
s^-v-^.

k. Til Præmier for Fiskeri under Island, forsaa-

vidt Berettigelse til Præmie bliver godtgjort for hvert

e nkelt Skib, 2245 Rbd.

Rpecial- Hovcd-
summcr. summer.

B. Island: Rbd. fi Rbd. j5

a. Udgifter, Indenrigsministerietved-

kommende:

I- Lonninger, ContoirhoJd, m. v.

9285 Rbd. »Sk.

2. Andre Udgifter 16877 — 64 —
26162 64

b. Udgifter, Justitsministeriet ved-

kommende:

1. Lonninger til Justits- og Politi-

Embedsmænd og Betjente 3900 Rbd.

2. Udgifter til Medicinal-

væsenet:

a. Lonninger. . 5080 Rbd.

b. Andre Udg. . 400 —
5480 —

9380
c. Udgifter, Ministeriet for Kirke- og

Underviisningsvæsenet vedk.

:

1. Udgifter til Geistligheden

3 162 Rbd. 72 Sk.

2. Det lærde Skolevæsen:

a. Lonninger. . 8250 Rbd.

b. Andre Udg. . 5788 —
14038 —

17200 72

d. Uforudseelige og tilfældige Udgifter 4000
56143 40

Hvorefter alle Vedkommende sig have at

rette. — Givet paa Eremitagen den 34. Juli 1853.

*



504 Codicil for Kelsalls Gave til Skolen.

1853. Codicil, udgiven af Charles Kelsall, Esq., inde-

15. August. holdende Gave af en Pengesum til Opforelse af

Bibliothek for Skolen i Reykjavik, (i England)

15. AugllSt 1853 1

. — Afskrift af denne Codicil-Extrakt

er sendt til Udenrigsministeriet i Kjtibenhavn fra den daværende

danske Minister i London, Grev Reventlow-Criminil, med Skrivelse

15. Mai 1857, og derefter fra Udenrigsministeriet til Justits-

ministeriet med Skrivelse 21. Deebr. s. A. — Siden trykt i

Ti'oindi um stj6rnarmålefni Islands I, 259 Anm. 2. Om Kel-

salls Gave og dens Anvendelse findes Forhandlinger i Tioindi

fra alfungi Tslendi'nga 1863, I, 119—121. 215—219. 225-226.

458-463; II, 214—220. 575—590. 623-626. Underretning i

Efterretninger om Latinskolen i Reykjavik 1866-67. Rvik 1867.

8™. S. 44—49. Legatet var ved Modtagelsen £ 838. 1:1.,

udbragt til 7,350 Rd. 42 Sk. i danske Penge; i Juli 1865 havde

den 8,900 Rd. i Indskrivningsbevis med 4 % Rente.

Extract from Codicil dated 15th. August 4853 lo

will of Charles Kelsall Esq.:

I hereby give and bequeath lo the Danish Ani-

bassador, resident in London at the time of my dealb,

one thousand pounds of the new Soulh Sea Annuities,

to be held by him in trust for the benefit of the Col-

lege at Reykiavik in Iceland; and wherewith to build

a new library for the College of Reykiavik. and I hereby

desire my Executors to confer with the Secretary of

the Danish Embassy on the most advisable mode of

transferring safely the aforesaid Legacy and of guaran-

teeing the faithful and prompt application of Ihe be-

quest.

19. August. Islandske Departements Skrivelse til Stiftamt-

manden over Island, ang. nogle Bemærkninger

med Hensyn til Finantslovens Anvendelse. Khavn

den 19. August 1853. — Isl, Copieb. 1853, Nr. 454.

Kirke- og Underviisn. Min. Skriv. 9. Mai 1859.
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Ved hoslagt at tilstille Hr. Stiftamtmanden I Exem- 1853.

P*a1 af den under 31. i f. M. udkomne Finanlslov for 19. August

Pmantsaaret 1853—54, samt Afskrift af det til bemeldte
^ov henhorende Underbilag, forsaavidt vedkommer Is-

land, skulde man i det Hele henvise til de i Departe-

mentets Skrivelse af 15. April 1851 i lignende Anled-

n,ng fremsatte Bemærkninger, navnlig med Hensyn til:

a t< samtlige i hvert Aars Finantslov opforte Gager og

Emolumenter for Embedsmænd og Betjente ville uden

Dogen Afkortning være at udbetale Vedkommende med
tie for hver især opforte Belob, uden nogen særlig

Udgifisordre, og uden Hensyn til, om Gagerne i Finants-

loven maatle være opforte med et stdrre eller mindre

Belob end tidligere; — at de islandske Embedsmænds
Gager for Fremtiden ville være at udbetale maaned-

Kgen, og forud ved hver Maaneds Begyndelse, samt —
at der for Fremtiden ikke ville kunne anvises Gage-

udtællinger for islandske Embedsmænd af Finanshoved-

kassen for andre Belob end dem, som paa den Tid,

Keqvisitionen skeer, ere i fSige det Foranforte forfaldne

lil Udbetaling.

lovrigt bemærkes, at det under § 19, B. c. 2 opforte

B elob af 88 Rbd.
(c
for Ministerialia ved Skolen" vil være

at udbetale saaledes, at Domkirkepræst A. Johnsen ud-

betales 64 Rbd. eller 16 Bbd. aarlig for hvert af Aarene

1850—51, 1851—52, 1852 - 53 og 1853—54, hvorhos

en lignende Sum af 16 Bbd. vil blive optaget paa næste

Aars Finantslovforslag og fremdeles, hvorimod 24 Rbd.

ville være at udbetale lil Stiftsprovst A. Helgason som

Erstatning for det Tab, han har lidt ved Skolens Flyt-

ning til Reykjavik for Aaret 1853, og vil et lignende

Belob fremtidigen blive optaget saalænge han forbliver

i bemeldte Kald.

Endvidere tilfoies, at den i Departementets Skri-

velse af 13. April f. A. omhandlede Fritagelse for Er-

læggelse af Jordafgifterne af Gaarden Stad i Grindavik,

ved ovennævnte Finantslov er bevilget Præsten til det
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4 853. omhandlede Kald for indeværende Fardagsaar og frem-

"7^**"
deles, hvorimod det forst ved Tillægsbevillingslovene for

UgUS
' Aarene 1851—52 og 1852—53 vil blive afgjort, hvor-

vidt Jordafgifterne af bemeldte Gaard for Fardagsaarene

1851—52 og 1852—53 ville blive eftergivne.

Idet man tjenstl. skulde have Hr. Stiftamtmanden

anmodet om, behageligen at ville tilkjendegive Vedkom-

mende det Fornbdne i Overeensstemmelse hermed, und-

lader man ikke slutteligen at tilfdie, at Landfogden i

Island herfra under D. D. er meddeelt fornoden Under-

retning i bemeldte Henseende, ligesom Notits derom

ogsaa er afgaaet til de ovrige Amtmænd i Island for

eget og de i disse Amter ansatte Embedsmænds Ved-

kommende. — Det islandske Departements Expeditions-

Contoir den 19. August 1853 *.

19. August. Kirke- og Onderviisningsministeriets Skrivelse

til Stiftsøvrigheden i Island, ang. nogle foreslaaede

Forandringer ved Latinskolen, Ephoratets Stilling

til Skolen, osv. Khavn den 19. August 1853. —
Isl. Copieb. 1853, Nr. 463.

i

Efter at Rektor ved Reykjavik lærde Skole, Johnsen,

i et hertil under 23. Febr. d. A. indgivet Andragende,

blandt Andet havde foreslaaet, deels at der maatte

blive foretaget den Forandring i det nuværende Skole-

aar, at samme, istedetfor at gaae fra 4. Oktbr. til 30.

Juni, for Fremtiden burde begynde den 45. Septbr. og

sluttes den 45. Juni, deels at Undervisningen i Natur-

historien ved bemeldte Skole, som nu er deelt imellem

Overlærer Gunnlogsen og Pastor Arnesen, burde samlet

overdrages enten til Overlærer Gunnlogsen eller til

Gand. philos. B. Grøndal, imod at Underviisningen i

') Ved Breve fra Departementet af s. D. ere de samme Be-

mærkninger meddelte Amtmændene i Island. Copieb. sst.

Nr. 455—456.
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det hebraiske Sprog ved Pastoralseminariet, som for 1853.

Tiden er facultativ, blev gjort obligatorisk og for Frem- 19. August,

tiden overdraget til Pastor Arnesen, har Ephoratet i

behage]. Skrivelse af 20. Mai sidsti. meddeelt sine

Yttringer desangaaende.

Ligesom der nu, efter de af Ephoratet forklarede

Omstændigheder, ikke findes tilstrækkelig Grund til at

gaae ind paa det sidstnævnte Forslag, om Forandring

i Underviisning i Naturhistorie ved Latinskolen og

Hebraisk ved Pastoralseminariet, saaledes maa Mini-

steriet ogsaa, efter hvad der af Ephoratet i fornævnte

Skrivelse er oplyst, være enigt i, at de Ulemper, der

ere forbundne med den af Rektor foresiaaede For-

andring i Skoleaaret, overveie de Fordele, som derved

tilsigtes opnaaede, hvorhos det dog i de Aar, Althinget

holdes, vil være at iagttage, at Skolen ophorer saa

mange Dage for dets Sammentræden, som behoves for

at Lokalet kan være disponibelt for Althinget.

Ved tjenstl. at meddele Ephoratet Forestaaende til

behagel. Efterretning og Bekjendtgjorelse for Skolens

Rektor, skulde jeg, efter at Betænkning nu er indhentet

fra Underviisningsinspecteuren over nogle andre af

Rektor i det ovennævnte Andragende fremsatte Forslag

til Forandringer i Skolens nuværende Indretning, ved

hoslagt at fremsende Extrakter, deels af det nævnte Au-

dragende, deels af de af Underviisningsinspekteuren

angaaende de deri omhandlede Poster meddelte Be-

mærkninger, tjenstl. udbede mig Ephoratets Yttringer

desangaaende behageligen meddelte.

Da Rektor Johnsen endvidere havde andraget paa,

at den Stilling, som Ephoratet ved fornævnte Skole for

Tiden indtager, maatte blive saaledes forandret, at

Ephoratet indskrænkes lil den Virksomhed og Indflydelse,

som i Danmark de lærde Skolers Ephorater have be-

holdt, og at Rektor ved Reykjavik Skole, uden at have

Ephoratet som en Meilemautoritet mellem sig og Cultus-

ministeriet, maatte sættes i samme Forhold til dette,
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1853. som Rektorerne ved de danske Skoler, og da Ephoratet

19. August, allerede under 12. Novbr. f. A. havde yltret Onske om,^^^^
at Grændserne for dets Embedsmyndighed i Forhold til

Rektor maatle blive nærmere bestemte, har Ministeriet

ogsaa om dette Punkt begjært sig Underviisningsinspek-

leurens Yttringer meddelte.

I denne Henseende har bemeldte Embedsmand

bemærket, at Ephoraterne i Danmark i det væsentlige

ere indskrænkede til et vist Tilsyn med Skolernes

Capitalformue
,

og at de vel erholde Meddelelse om

forskjellige, de lærde Skoler vedkommende Anliggender,

t. Ex. Embedsbesættelser, men have i en Række Aar

ikke ovet nogen virkelig Control med eller Indflydelse

paa Skolernes Virksomhed
,

undtagen forsaavidt deres

Medvirkning i et Par enkelte Tilfælde af den forhen-

værende Universitetsdirection paakaldtes ved Skoler,

hvor Gonflicter mellem Rektor og Lærerne eller andre

Misforhold vare opstaaede ; han har derhos gjort op-

mærksom paa, at der foruden Ephoraterne i Danmark

beslaae Forstanderskaber ved hver Skole, der have

den specielle Formuebestyrelse, Kasse- og Regnskabs-

væsenet samt Tilsynet med Rygninger. Da imidlertid

disse Forretninger i Island ere henlagte til Ephoratet,

maa dette efter Underviisningsinspekteurens Formening

i ethvert Tilfælde beholde en noget anden Stilling til

Skolen end Ephoraterne i Danmark. Men uden Hensyn

hertil har Underviisningsinspekteuren formeent, at en

Skole, der er saa isoleret og saa langt bortfjernet, og

derfor ikke let kan bestiges af nogen inspicerende

Embedsmand herfra , ikke vilde kunne undvære et

noget kraftigere og med storre Myndighed udrustet

localt Tilsyn, navnlig i Henseende til Disciplin og med

Hensyn til Rektors Stilling ligeoverfor Disciplene og

deres Forældre og Værger, der for deres Btirn eller

Myndlinger ene ere henviste til denne Skole og deus

Stipendier. Det er derhos bemærket, at naar Stipendie-

fordelingen skulde skee af Ministeriet efter Rektors
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Forslag, saaledes som ved Skolerne hernede, vildeden 4853,

hele Fordeling uden nogen virkelig Control derved 19. August,

blive lagt i Rektors Haand, hvilket ansees betænkeligt,
"^^^

om han end bor have den allerslorste Indflydelse der-

med, og hans tilbørlig conlrollerede Forslag i Alminde-

'igbed bor og ville blive tagne til Folge. Tidtnævnte

Embedsmand har derfor formeent, at man burde ind-

skrænke sig til, om muligt noget nbiere at betegne

Grændserne for Ephoratets Virksomhed og Rektors For-

hold til det, i hvilken Henseende ban forelbbigen og

antydningsvis har henstillet fblgende Punkler som et

Slags Grundlag, der muligen . efter at Ephoratet og

Rektor derover vare horte, kunde bringes i bestemtere

Form og fastsættes.

1. Ved alt, hvad der angaaer Underviisningen selv,

udover Ephoratet en Control, der alene i saadanne

Punkter, der beroe paa positive Forskrifter i den for

Skolen udfærdigede Undervisningsplan eller senere

dertil fbiede Bestemmelser, medfbrer Bet til at gribe

ind og give Rektor Paalæg, hvorimod det, hvad Under-

visningens ovrige Anlæg, Methoder, Hjælpemidler o. s. v.

angaaer, kun kan gjbre Rektor Forestillinger, eller ind-

berette til Ministeriet, hvad det anseer for at kræve

Forandring; det har derfor Ret til, naarsomhelst det

vil (i Forening, eller de enkelte Medlemmer) at over-

være Underviisningen, approbere Lectionstabeller, under-

rettes om og indbydes til Examina og udnævne

Examenscommissairer.

Ephoratet afgjbr Stipendieforslaget
,

stridige

Spbrgsmaal om Adgang til Elevpladser, Andragender

om Aldersdispensationer (i Henhold til Undervisnings-

planen); derimod kan det ikke underkjende Rektors

Skjbn om anmeldte Disciples Modenhed til Optagelse

i Skolen eller i en vis Klasse, men alene, hvis det efter

forekommende Klage skulde finde Anledning dertil,

paalægge Rektor at foranstalte en skriftlig Prbve i alle
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1853. de Fag, som dertil egne sig, med den af ham ikke antagne

19. August. Discipel, og indsende Provearbeiderne til Ministeriet.

3. Ephoratet forer Tilsyn med Disciplene, dog

kun saaledes, at det kan indskjærpe og paalægge Rek-

tor, hvad der folger af de om Skolerne, eller denne

Skole i Særdeleshed, givne positive Forskrifter, samt

efter Rektors Andragende vedtage særlige efter bie-

blikkelige Omstændigheder nbdvendige Bestemmelser;

heller ikke kan nogen Discipel paa Grund af Opfbrsel

forvises fra Skolen uden dets Afgjbrelse, hvorimod

Rektor paa egen Haand kan forelbbig bortvise en Di-

scipel, indtil denne Afgjbrelse har fundet Sted. Epho-

ratet Jkan ikke mod Rektors Indsigelse tilstede Di-

sciplene Fritagelser for de almindelige Disciplinforskrifter,

eller nogensomhelst Forlystelse i Skolelokalet.

4. Ephoratet fbrer som hidtil Tilsyn med Skolens

Oeconomie og med dens Rygninger og Indretninger.

Rektor kan lade foretage mindre Reparationer ved Lo-

kale og Inventarium indtil et vist Relbb, der bliver at

fastsætte saavel for hvert enkelt Reparationsarbejde,

som i det Hele for et vist Tidsrum, imod Regnskab.

5. Alle Andragender fra Rektor til Ministeriet ind-

sendes gjennem Ephoratet; hvis Rektor anseer An-

dragendets snarlige Fremkomst som særdeles bnskelig,

kan han, idet han tilstiller Ephoratet det i to Afskrifter,

forlange den ene indsendt strax med fbrste Leilighed,

ledsaget med Ephoratets Tilkjendegivelse af, hvorvidt

det forbeholder sig at eftersende Erklæringer og Re-

mærkninger. Ministeriets Meddelelser til Rektor skee

igjennem Ephoratet eller tillige til dette.

Med Hensyn til de af Underviisningsinspecteuren

saaledes fremsatte Forslag maa Ministeriet, forinden

videre foretages, ogsaa tjenstl. udbede sig Ephoratets

Yttringer, efter forud indhentet Erklæring fra Skolens

Rektor, behageligen meddelte. — Ministeriet for Kirke-

og Underviisningsvæsenet den 19. August 1853.
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Kirke- og Underviisnings-Ministeriets Skrivelse 1853.

M Consistorium ved Kjobenhavns Universitet, 25^\ugust.

ang- Forslag til Forbedring af Jttedicinalvæsenet

1 Island. Khavn den 25. August 1853. —
Isl

- Copieb. 1853, Nr. 487.

Efter at Erklæringer vare blevne indhentede fra

Amtmændene og Distriktslægerne i Island, over et af

nuværende Medicinalinspecteur i Hertugdømmet Slesvig,

Justitsraad Dr. med. Schleisner, i sin Tid indgivet For-

slag til en Reform af del islandske Medicinalvæsen,

navnligen sigtende til at foroge Lægernes Antal, der

hidtil har været altfor ringe i Forhold til Landets store

Udstrækning, har Sundheds- Collegiet tilstillet Justits-

ministeriet et af bemeldte Justitsraad Schleisner i Hen-

hold til forberbrte Erklæringer udarbeidet Forslag, der

blandt Andet gaaer ud paa, al det undtagelsesvis maa

tillades Ustuderede fra Island at underkaste sig medi-

cinsk Examen, i Lighed med at ustuderede Jurister kunne

ansættes som Underdommere i Island, samt at kun de

færreste af de islandske Præster gaae den akademiske

Vei, hvilket han formener at kunde ordnes paa den

Maade, at Enhver, der vilde tage den omhandlede

Examen for ustuderede Læger, efter al have under-

kastel sig Afgangsexamen ved den lærde Skole i Reykja-

vik, ved Ankomsten hertil strax erholdt Adgang til at

nyde Communitels- Stipendium og Regenls, hvilke Be-

gunstigelser Dr. Schleisner har antaget saa meget mere

at ville kunne ventes tilstaaede, som de efter Reskript

af 8. April 1768 oprettede 4 Stipendieportioner af Com-

munitetet for Islændere, som studerede Chirurgie, tid-

ligere i flere Tilfælde bleve bortgivne til Ustuderede,

hvorhos han endeligen foreslaaer, at en Forandring

ved Studiet her ved Universitetet undtagelsesvis med

Hensyn til de omhandlede Studerende, som fornemme-

ligen skulde uddannes i praktisk Retning, maatte blive

indfort.
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1853. Da der imidlertid lil Udforeisen af denne Plan,

T'"""**"/ som Sundheds Colleeiet har anbefalet som aldeles bi-
August. D

faldsværdig, udfordres, at de af Dr. Schleisner fore-

slaaede Forandringer i Lærecursus, Indretning af sær-

egne Examina, samt Begunstigelse i Henseende til

Stipendiers Erholdelse, maatte blive indrommede, har

Justitsministeriet, næst at bemærke, at Samme anseer

det for htiist onskeligt, at Planen maatte kunne faa

Fremgang, og at denne for Island saa vigtige Sag saa-

ledes maatte kunne ordnes paa en efter Forholdenes

Beskaffenhed tilfredsstillende Maade, anbefalet denne

Deel af Sagen til undertegnede Ministeriums foran-

staltende Afgjbrelse.

Idet jeg derfor hoslagt tjenstl. fremsender samtlige

Sagens Akter, skulde jeg, forinden videre herfra i denne

Anledning foretages, ikke undlade lige tjenstl. al udbede

mig, ved det Indslultedes Tilbagesendelse, Consistoriums

Yttringer behageligen meddelte. — Ministeriet for Kirke-

og Underviisningsvæsenet den 25. August 1853.

25. August. Kongelig Resolution ang. Annexkirkes Ret-

tighed for Capellet paa Asmundarstaflir. Skods-

borg den 25. August 1853. — Isl. Depart. Forest.

og Resol. Prot. 1853, Nr. 42. — I allerund. Forestilling 23.

August foredrager Ministeren for Kirke- og Underviisnings-

væsenet (Orsted) et fra Biskoppen over Island indsendt An-

dragende, hvori Beboerne af den saakaldte Austur-Slétta, be-

staaende af Gaardene Asmundarstaoir, Harbbakur, Skinnal6n,

Raufarhcifn, Rif og H611, under Presth61um Præstekald inden

ThingOe Syssel, anholde om, at et paa Gaarden Åsmundarstabir

opfért Capel maa blive gjort til en Annexkirke til fornævnte

Presthdlum Kald, med Rettighed til de sædvanlige Kirke-

Indkomster, m. v. — Det blev oplyst, at Beboerne af Austur-

Slétta, omtrent 70—80 Individer, have fulde 5 Miles Vei til

Presth61um, tildeels over en Hede, der voldte dem uoverkom-

melige Besværligheder ved deres Kirkebesøg, hvorfor de havde

bygget og vedligeholdt et Capel paa Gaarden Åsmundarstabir,

hvor Præsten efter Overeenskomst holdt Gudstjeneste to eller
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flere Gange om Aaret og tog imod Communikanter uden sær- 4853.
skilt Betaling. Nu var det blevet en bestemt Aftale, at der 25. August,
for Fremtiden skulde holdes Gudstjeneste 8 Gange om Aaret, -

°g Præsten derfor erholde 15 Rbd. aarlig som GodtgjSrelse,

hvilket Biskoppen fandt antageligt. Derimod havde Præsten

bemærket, med Hensyn til Andragernes Onske om, at Capeltet

kunde faae en Annexkirkes Rettighed til at oppebære de sæd-

vanlige Indtægter til Kirkens Vedligeholdelse, at det maatte

befrygtes, at Presth<51um Kirke, ved at tabe disse Indtægter,

der for de nævnte 6 Gaarde belbbe sig til omtrent 10 Rbd.

aarlig, vilde blive ude af Stand til af egne Midler, uden Til-

skud af Beneficiarius, at afholde de med dens Ombygning i

sin Tid forbundne Udgifter, især hvis Kirken skulde oplores

af Tdmmer.

Med Hensyn hertil havde Biskoppen bemærket, at da det

af Provsten var opiyst, at Prestholum Kirke ved Fardag 1851

havde en Beholdning af 374 Rbd. 14 Sk., samt at den, da

den endnu kan staae i omtrent 12 Aar, og har, foruden Bi-

dragene fra Austur-Slétta , en aarlig Indtægt af omtrent 30

K-bd., naar den trænger til en Hoved-Reparation, vil have

samlet en Beholdning af 600 Rbd., der i ethvert Tilfælde vil

v*re tilstrækkelig, naar Reparationen udfores efter Kirkens

nuværende Bygningsmaade, nemlig med Jordvægge og Taget

diekket med Gronsvær, vilde der formentligen være Anledning

for det Tilfælde at Præsten skulde opbygge Kirken af

Tommer, hvortil der efter Provstens Formening vilde medgaae
et Belttb af omtrent 800 Rbd., i Henhold til det ved Canc.

Skriv, af 24. Mai 1834 derom givne Tilsagn, at tilstaae ham
eller hans Arvinger Ret til successive Erstatning af Kirkens

Portion, dog under den Betingelse, at der optages Synsforret-

ning over Bygningens Beskaffenhed, samt at vedkommende

Ovrighed erklærer, om og hvorvidt den saaledes opfbrte

Kirke uden Risico for sin egen Vedligeholdelse kan betale

denne sin Gjæld.

Idet Ministeren tiltræder denne Biskoppens Synsmaade i

det Hele, indstiller han

:

ui. At det paa Gaarden Asmundarstaoir paa

Austur-Slétta inden Presthélum Præstekald i Thingbe

Syssel under Islands Nord- og Oster- Amt staaende

Gapel herefter maa som Annexkirke, horende under

ovennævnte Presthélum Præslekald, erholde Rettighed

XV. li. 33
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til af folgende 6 Gaarde: Asmundarsta&ir, Harobakur,

Skinnal6n, Raufarhbfn, Rif og H611, at oppebære de

sædvanlige Indtægter af Jordegods- og Loscire-Tiende,

Lysetolde, samt, saasnart Sognebonderne have op-

fort en passende Kirkegaard, Begravelsespenge, imod

at Opsidderne paa ovennævnte Gaarde, Een for Alle

og Alle for Een, ere ansvarlige for, at Kirken for

deres Bekostning forsynes med behorige Ornamenter

og Instrumenter, samt at den holdes i en forsvarlig

og til den offentlige Gudstjenestes Afholdelse sbm-

melig Stand.

2. At Præsten til Presthélum skal være pligtig

til at holde offentlig Gudstjeneste i bemeldte Kirke

paa Asrnundarstaoir 8 Helligdage hvert Aar, imod

derfor at nyde en aarlig Godtgjo'relse af 15 Rbd. af

bemeldte Sogns Bonder
;
og

3. At Beneficiarius til Presthélum Kirke, i Til-

fælde af at han til denne Kirkes Ombygning af Tom-

mer maatte gjore et Tilskud til Kirken, kan ved For-

flyttelse eller Dodsfald, for sig eller sine Arvinger

gjbre sig Haab om Erstatning herfor af Kirkens Por-

tion, forsaavidt og paa den Maade, som det efter af-

holdt Synsforretning og indhentet Erklæring fra ved-

kommende Autoritet maatte befindes, at den da kan

undvære til sin egen Vedligeholdelse".

[Kongelig Resolution]:

Indstillingen bifaldes,

gust 1853 1
.

Skodsborg den 25. Au-

*5. August. Kongelig Resolution angaaende Nedlæggelse af

Annexkirken paa Sælingsdalstiinga, og Sognets

') ved Skrivelse fra Kirke- og Underviisnings-Ministeriet den

30. August 1853 til Biskoppen over Island er denne Re-

solution meddeelt util behagelig Efterretning og vitlere

BekjendtgjBrelse". Isl. Copieb. 1853, Nr. 507.
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Henlæggelse til Hvamm. Skodsborg den 25. August ^ 853.

1853. — Isl. Departem. Forestill, og Resol. Protok. 1853,
25 August.

Nr. 41. — I allerund. Forestilling 23. August foredrager Mi-
• • •

"isteren for Kirke- og Underviisningsvæsenet (Orsted), at der

a* Stiftsøvrigheden i Island er indsendt et Andragende fra Be-

boerne af Sælingsdalstunga Annex- Kirkesogn, om at denne

Kirke maa blive nedlagt og forenet med Hovedkirken paa

Hvamm i Dala Syssel.

Til Stbtte for dette Andragende var anført, at Kirken paa

Sælingsdalstunga var i en meget ringe Afstand fra Hoved-

kirken, at den var faldefærdig og dens Gjenopbyggelse var "

meget byrdefuld for Sognets 5 Bonder, da Eierne af den ikke

vare at formaa til at opføre den af Tømmer. Derimod havde

Eierne samtykket i, at den maatte nedlægges paa de Vilkaar,

at Kirkejorden Sauiar med 3 Qvilder og Landskyld for Efter-

tiden blev Hvamm Kirkes Eiendom, og at Sælingsdalstungas

Eiere herefter bleve frie for at svare til Præsten paa Hvamm
de halve Smorleier efter 8 Kirkeqvilder, eller 80 Pd. Smør,

samt at den faldefærdige Kirke med dens Portion, Ornamenter

°g Instrumenter maatte tilfalde dem selv som fuldkommen

Eiendom.

Sognepræsten, som tillige var Herredsprovst, anbefalede

dette Andragende og ansaae de af Eierne foreslaaede Vilkaar

for fordeelagtige for Præstekaldet. Stiftsøvrigheden var lige-

ledes af samme Mening, og bemærkede, at Beboernes Antal

i Sælingsdalstunga Sogn kun beløb sig til 40 Mennesker; lige-

ledes ansaa den Kirkens Herligheder, der navnlig bestod i en

Forstrandsret, som af Præsten angives at være af saa godt

som ingen Værdi, for at være uden nogen Betydning; Kirken

selv var vurderet til 71 Rbd., og dens Portion beløb sig til

henved 90 Rbd., dens Ornamenter og Instrumenter vare ind-

befattede i Vurderingssummen, og da de ogsaa kun vare af

saare ringe Værdi, var der kun lidet vundet ved at fordele

dem mellem de nærmeste fattige Kirker, ifølge den paa Reskr.

17. Mai 1765 grundede Praxis.

Ministeriet anseer ogsaa den foreslaaede Foranstaltning

for at være nyttig og fordeelagtig for Præstekaldet, da Bene-

ficiarius, istedenfor de 80 Pd Smør, vilde faae Afgiften af

Jorden Saurar, 120 Alen, og Kirken Tiender, Lysetold og Be-

gravelses-Penge af Sognet, ialt anslaaet til 8 Rbd. om Aaret.

Der foreslaaes kun at tilfHie den Betingelse, at Beneficiarius

33*
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4853. har at sBrge for tilstrækkelig Plads til Sælingsdalstunga Me-
s—•^v-^—

- nighed i Hvamms Kirke.
15. August. Saaledes indstilles:

u i. At Annexkirken paa SæKngsdalstiinga maa

nedlægges, og Sognet henlægges til Hovedkirken paa

Hvamm, imod at den førstnævnte Kirke tilhørende Jord

Saurar, med 3 Qvilder og Landskylds-Afgift, for Frem-

tiden bliver Hvamm Kirkes fuldkomne Eiendom.

2. At Eierne af Sælingsdalslunga Kirke fritages

for den dem hidtil paaliggende Forpligtelse, at er-

lægge til Sognepræsten de halve Smorleier af Kirkens
«

8 Qvilder, der saaledes bortfalde.

3. At Kirken paa Sælingsdalstunga med dens

Portion, Herligheder, Ornamenter og Utensilier, til-

falder Kirke -Eierne som deres fuldkomne Eiendom.

4. At Beneficiarius til Hvamm har at sorge for,

at SæHngsdalstungu Menighed kan finde en tilstræk-

kelig og bekvem Plads i Hvamm- Kirke, og til, naar

og forsaavidt Saadant maatte være nodvendigt, at

give Kirken en dertil sigtende Udvidelse".

[Kongelig Resolution]

:

Indstillingen bifaldes. — Skodsborg den 25. Au-

gust 1853*.

2. septbr. Kongelig Resolution ang. Statsbudget for Fi-

nantsaaret fra 1. April 1853 til 31. Marts 1854.

Eremitagen den 2. Septbr. 1853. — Original-Af-

tryk i det Schultziske Officin, 78 Sider i 4*». Uddrag i Dep.

Tid. 1853, S. 746-755, og i Algreen-Ussings Samling af Love

og Anordninger ra. v. for Kongeriget Danmark, 1853, S. 227—

235. — I Finantsministerens (Sponnecks) Forestilling af 25.

August bemærkes, at der, med Hensyn til Fordelingen mellem

Statsdelene af Underbalancen, Mtil Danmarks Folkemængde ikke

2
) Ved Skrivelse fra Kirke- og Underviisnings- Ministeriet

30. August 1853 er denne Resolution meddeelt Stiftsøvrig-

heden i Island
tt
til behagelig Efterretning og videre Be-

kjendtgjiirelse". Isl. Copieb. 1853, Nr. 508.
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henregnes de nordlige Bilandes og Coloniernes Befolkning, 1853.
hvilke i det mindste for Tiden ikke give Indtægts-Overskud, 2. Septbr,
men kun Underbalance, medens alle Statsdelene, lige med
Kongeriget, ere begunstigede i Henseende til Handelen paa
samme" (Orig.-Aftr. S. 85 Depart. Tid. S. 750; Algr.-Ussings
L°vsaml. S. 232). — I selve Budgettet optages her kun hvad
der direkte angaaer Island.

Efter at have ladet Os det indbemeldte Udkast

a llerund. foredrage i Vort Geheime-Statsraad, ville Vi

derved allern. have samme approberet som Statsbudget

for Finantsaaret fra 1. April 1853 til 31. Marts 1854.

Vort Finanisministerium har at foranstalte det saa-

ledes approberede Statsbudget, tilligemed den aller-

underd. Forestilling, hvormed det har været Os fore-

og Vor derpaa afgivne allerhoieste Resolution ved

lykken offentliggjort i det danske og i det tydske

Sprog. — Eremitagen den 2. Seplembr. 1853.

[Bilag].

Statsbudget for Finantsaaret fra 1. April 1853 til

34
• Marts 1854.

Indtægter: A. Almindelige for hele Monarchiet

B» Særlige for de enkelte Landsdele.
a

- Kongeriget
3

- Islandske Intrader (Indtægts-Bilag 12)

27949 Rbd. 6 Sk

Udgifter: A. Almindelige for hele Monarchiet ....

B
- Særlige for de enkelte Landsdele ....

2. Indenrigsministeriet (Udgifts-Bilag 10).

Indtægts-Rilag 12.

Islandske Intrader, Kongeriget vedkommende:

Rbd. jS

I- Almindelige Indtægter 2470 »

2. Særegne Indtægter 19279 6

Lateris ... 21794 6
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1853. Rbd. /?

2. Septbr. Transport 21749 6

3. Afdrag paa Kjobesummer for solgt Jorde-

gods og Eiendomme, samt Renter af

de i de solgte Eiendomme endnu inde-

slaaende Salgscapitaler 1000

4. Tilbagebetaling af foreskudte Summer . 5200

lait . . . 27949

Udgifts-Bilag 10.

Indenrigsministeriet for Kongerigets Vedkommende.

A. Indenrigsministeriet ....

B. Island: Rbd. f>

a. Udgifter, Indenrigsministeriet ved-

kommende:

1. Lonninger, Contoirbold, m. v.

9285 Rbd. »Sk.

2. andre Udgifter 16877 — 64

26162 64

b. Udgifter, Justitsministeriet ved-

kommende:

1. Lonninger til Justits- og Politi-

Embedsmænd og Betjente 3900 Rbd.

2. Udgifter til Medicinal-

væsenet 5480 —
9380

c. Udgifter, Ministeriet for Kirke og

Underviisningsvæsenet vedk.:

1. Udgifter til Geistligheden

3162Rbd.72Sk.

2. Del lærde Skole-

væsen 14038 — » —
17200 72

d. Uforudseelige og tilfældige Udgifter 4000

56743 40
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Indenrigsministeriets Skrivelse til Stiftamt- 1853.

manden over Island, ang. Bygselforholdene paaJJ^^;
n°gle under Stiftamtmands- Boligen henlagte

Hjaleier. Khavn den 2. September 1853.

—

tø. Copieb. 1853, Nr. 515.

Forinden videre foretages i Anledning af Hr.

Stiftamtmandens Indberetning i behagel. Skrivelse af

$6. Mai sidsti., betræffende de deri omhandlede, paa

den Dem tillagte Embedsjord Arnarhols Grund opførte

Huse og Bygninger, Skuggahverfi kaldet, maa Ministeriet,

i Henhold til det forrige Rentekammers Skrivelse af

5. Aug. 1848 have Dem anmodet om, efter at have

gjort Dem bekjendt med den Brevvexling, som i be-

meldte Aar om denne Sag har fundet Sted mellem

Stiftamtmanden og Rentekammeret, at indkomme med

fuldstændigt Forslag om, hvorledes denne Sag i det

Hele vil være at ordne, og navnligen om, hvorvidt der

taaalte være Anledning til at gaae ind paa det af den

daværende Stiftamtmand i Skrivelse af 3. Marts 1848

fremsatte Forslag om, at Skuggahverfi blev afsondret

fra Arnarhol og inddraget under Gullbringu Syssels

Godsadministration, i hvilket Fald Afgifterne eventualiter

maatte tilfalde Statskassen.

Forsaavidt Hr. Stiftamtmanden derhos i forberorte

Skrivelse har, ved at gjtire opmærksom paa, at en paa

Arnarhols Hjemmemark opført Hjaleie (bær), hvilken

er tillagt et stort Stykke af Hjemmemarken, er til større

Skade end Gavn for Dem som Bruger af Jorden Arnar-

h6l, henstillet, om der ikke maatte være Anledning til

at opsige Opsidderen med 1 å 2 Aars Varsel, skulde

Ministeriet, under Forudsætning af at der sigtes til det

paa Arnarhols Tun opførte Sted Solvbél, tjenstl. hen-

lede Hr. Stiftamtmandens Opmærksomhed paa, at da

Stedet under 2. Oktbr. 1846 er af den daværende

Stiftamtmand overdraget den nuværende Opsidder og

hans eventuelle Enke i livsvarigt Bygsel, og da
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1 853. Approbation derpaa er meddeelt ved den forberorte

^"^^T Rentekammerskrivelse af 5. Aug. 4 848, kan der ikke

være Sporgsmaal om i den nuværende Opsidders Be-

siddelsestid at foretage noget hertil sigtende Skridt;

hvorvidt der derimod ved denne Besiddelses Ophor

maatte være Anledning til at lade Stedet sloife og falde

tilbage til Arnarh61, eller om samme, efter det forom-

meldte
,

af Stiftamtmand Rosencirn i sin Tid fremsatte

Forslag, bor tilligemed Skuggahverfi inddrages under

Guilbringu Syssels Godsadministration , derom maa

Ministeriet dnske at modtage Hr. Stiftamtmandens nær-

mere behagelige Erklæringer. — Indenrigsministeriet den

2. Septbr. 1853.

2. septbr. Indenrigsministeriets Skrivelse til Stiftamt-

manden over Island, ang. et Nybyggersted i

Borgarfj ords Syssel. Khavn den 2. Septbr. 1853.

— Isl. Copieb. 1853, Nr. 516.

I behagel. Skrivelse af 15. Juli d. A. har Mini-

steriet modtaget Hr. Stiftamtmandens Erklæring over

det hermed i Gjenpart tilbagefolgende Andragende,

hvori Bonden Loptur Jonsson af Hlidarenda inden Borgar-

fjords Syssel besværer sig over, at der ikke af Amtet

er blevet meddeelt ham noget Svar paa hans gjén-

* tagne Andragender om, at der, ifolge Forordn. 15. April

1776 maatte blive foranstaltet en Syns- og Udleverings-

forretning af et af ham til Bebyggelse optaget Stykke

Land.

I Anledning heraf meldes tjenstl. til behagel. Efter-

retning og Bekjendtgjbrelse for Klageren, at forsaavidt

han har anfort, at han intet Svar har erholdt paa sine

forommeldte Andragender, maa denne Anke antages at

være ubefoiet, eftersom der, efter hvad Hr. Stiftamt-

manden har oplyst, er af Stiflsovrigheden ved Skrivelser

til Sysselmanden og Provsten i Borgarfjords Syssel

under -15. Juni 1847 resolveret paa hans Aaret forud
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om Nybyggerrettighed indgivne Andragende, og Syssel- 1853.

manden derhos paalagt at meddele Supplikanten denne 2. Septbr.

Resolution, ligesom der atter i Amtets Skrivelse til

sidstnævnte Embedsmand af 3. April 4850 er, i An-

ledning af en af Supplikanten fremsat Paastand om
a* nyde Skattefrihed, henviist til den nysanfdrte

Resolution, men paa den anden Side maa det mis-

billiges, at Amtet hverken har resolveret paa hans

senere Andragende af 2. Oktbr. 1851 og 2. Juni 1852,

eller tilbageleveret ham hans Documenter.

Hvad dernæst Sagens Realitet angaaer, da har

Stiftsøvrigheden vel i forber&rte Skrivelse af 15. Juni

1847, i Henhold til de af vedkommende Provst og

Sysselmand afgivne Erklæringer, stottet sit Afslag om
den begjærte Udviisning paa,

t(
at den Tid og de Om-

stændigheder let kunne indtræffe , at det af Bonden

Loptur Jonsson forlangte Stykke Land med Nytte kunde

bruges under Præstegaarden". Ministeriet maa imid-

lertid ansee det rigtigere og mere overeensstemmende

med Forord. 45. April 1776, navnlig sammes §§ 1 og 3,

at delte var blevet constateret ved en af Sysselmanden

med tiltagne Mænd oplagen Synsforretning. Og man

skulde derfor tjenstl. have Hr. Stiftamtmanden anmodet

om, saafremt Supplikanten fremdeles maatte onske det,

at ville foranstalte en saadan Synsforretning optaget,

hvorved det da navnligen maatte oplyses, hvorvidt det *

omhandlede Stykke Land maa antages at hore til

Præstegaardens Jord og derhos saaledes, som det i

fornævnte Forordning hedder: uligger unyttig og uden

synderlig Brug", eller om samme kan antages at ud-

gjbre en saa væsentlig Deel af Præstens Jord, at

denne lider Indskrænkning ved dets Afstaaelse, hvor-

efter det da vil komme under Afgjorelse , om Suppli-

kanten vil kunne erholde Nybyggerrettighed eller ikke,

og maalte det iovrigt forud betydes ham, at saafremt

den omhandlede Forretning maatte fore ti) det Resultat,

at Nybyggerrettighed (ikke kan tilstaaes ham , vil han
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1853. selv have at afholde de med Forretningen forbundne

Omkostninger. — Indenrigsministeriet den S.Septbr. 1853.

8. septbr. Islandske Departements Skrivelse til Stift-

amtmanden over Island, ang. Understottelse til

Indkjob af en Væverstol. Khavn den 8. Septbr.

1853. — Isl. Copieb. 1853, Nr. 549. Jevnf. Stiftamt-

mandens Bekjendtg. 29.Novbr. 1853 i I>j6o61f. VI, 158
5
Ing61f.

S. 84 sammenh. I>j6o61f. VI, 175-176.

At der ifdlge modtagen Underretning fra Inden-

rigsministeriets -I. Departement er, i Anledning af et

derom indkommet Andragende, forundt Bjorn Bjbrnsson

af Gbrdum inden Sbnderamtet en Understøttelse af

60 Rbd. til Indkjob af en Væv med dertil horende

Redskaber, under Vilkaar af, at han skal være pligtig

at give Enhver paa Island , som maatte onske det,

fornoden Leilighed til at see og eftergjbre de ham

skjænkede Redskaber, som med det herfra i Begyn-

delsen af næste Maaned afgaaende Postskib ville blive

opsendte til Reykjavik, det undlader man ikke herved

tjenstl. at meddele Hr. Stiftamtmanden til behagel.

Underretning og Bekjendlgjorelse for ovennævnte B.

Bjbrnsson, hvorhos De ifblge bemeldte Departements

Begjæring lige tjenstl. anmodes om, behagel. at ville

i . drage Omsorg for, at det i denne Henseende Fornbdne

kan blive bragt til muligst almindelig Kundskab i Is-

land. — Det islandske Departements Expeditions-Con-

loir den 8. Septbr. 4 853.

17. Septbr. Indenrigsministeriets Skrivelse til Amtmanden

over Nord- og Ostcr-Amtet, ang. Klager over

Kornmangel i Oefjords Syssel. Khavn den 17.

Septbr. 1853. — Isl. Copieb. 1853, Nr. 574.

Fra Sysselmanden i Oefjords Syssel, Eggert Briem,

er hertil indkommet det i Afskrift vedlagte Andragende

>
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af 31. Juli d. A., hvori han, paa Grund af befrygtet 1853.

Mangel paa tilstrækkelig Forsyning af Oefjord Handels-

sted med Kornvarer for næste Vinter , anholder om,
al der i dette Efteraar maa blive foranlediget opsendt

e & Qvantum Kornvarer til nysmeldte Handelssted.

Efter at have fra de paa Oefjords Ilandelssled

etablerede Handelshuse, Johan Gudmann saml Orum &
Wulft, indhentet de i Afskrift hosfolgende Erklæringer,

hvoraf det erfares, at der i Sommer er opsendt til Han-

delsstedet endog et stbrre Qvantum Kornvarer end i

de foregaaende Aar, har Ministeriet ikke fundet til-

strækkelig Anledning til at foretage videre i den om-

handlede Henseende, og det saa meget mindre, som
der savnes Oplysning om de ved Udgangen af Juli

Maaned sidstafvigte paa Handelsstedet værende Be-

holdninger af Fddevarer, og det paa den anden Side

tøaatle befrygtes, at de Kornvarer, som nu maatte ind-

købes her til en Priis af 9 å 11 Rbd., neppe vilde

Gode Afsætning i Island til en forholdsmæsig Priis,

medens Udgifterne til Indkjbb og Afsendelse under de

nuværende Forhold, da Fragterne her udgjbre circa

'0 Rbd. pr. Læst, vilde oplbbe til en enorm Sum.

Dette undlader man ikke til behagel. Efterretning og

videre fornoden Bekjendtgjorelse tjenstl. at melde. —
lodenrigsministeriet den 17. Septbr. 1853

f

Kongelig Resolution ang. Forandring i den 17, septbr.

befalede Kirkebon. Khavn den 17. Septbr. 1853.

Efter Indstilling fra Kirke- og Underviisningsministeren

(Orsted) bifaldes allernaadigst, at der foretages følgende For-

andring i den ved kongelig Resol. 21. Januar 1848 allern.

approberede Kirkebon efter Prædikenen for Kongen og det

kongelige Arvehus. Efter B8nnen for Hans Kongelige Hbi-

hed Arveprinds Frederik Ferdinand og Gemalinde, Prindsesse

Caroline
, skal for Fremtiden bedes saaledes j <t

samt for de

ivrige Kongelige Prindser og Prindsesser, og det samtlige

Kongelige Arvehus". — Denne allerh. Resolution er meddelt
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4853. tt
samtlige Biskopper" ved Kirke- og Undervisningsministeriets—— Circulaire af 19. Septbr. 1853. — Departem. Tid. 1853, S. 778

17. Septbr. __779 . Algreen-Ussings Reskriptsamling 1853, S. 294.

2i. Septbr. Indenrigsministeriets Skrivelse til Geheime-

conferentsraad Bardenfleth
,

ang. Nedsættelse af

en Commission i Anledning af Lovforslag om

almindelig Handelsfrihed for Island. Khavn den

21. Septbr. 1853 \ — M. Copieb. 1853, Nr. 581.
•

Som Deres Excellence bekjendt, har det allerede i

længere Tid været paalænkt at skjænke Island udvidet

Handelsfrihed, og er et af den forhenværende Inden-

rigsminister desangaaende udarbeidet Lovudkast blevet

forelagt Rigsdagen i dens to sidste Sessioner, uden at

samme er kommet til endelig Afgjorelse.

Forinden imidlertid denne vigtige og i flere Hen-

seender vanskelige Sag paany forelægges , har jeg,

navnlig med Hensyn til de Tvivl, som have reist sig

imod visse Dele af Udkastet, fundet det bnskeligl, at

Sagen forelobigen blev bearbeidet af nogle sag- og

lokalkyndige Mænd.

Jeg skulde derfor tjenstl. anmode D. Excell. om,

behagel. at ville, det snareste muligt, sammentræde

med Dherrer Gonferentsraad Colonialdirecteur oe; Chef

** for Departementet for Handels- og Gonsulatsager Dr.

philos. G. Garlieb, Etatsraad Grosserer A. Hansen,

Justitsraad Directeur for det islandske Departement

under Ministeriel O. Stephensen, og Agent, islandsk

Kjobmand 11. A. Clausen , for i Forening at overveie

bemeldte Sag og som Formand lede Forhandlingerne,

hvorhos lige tjenstl. tilfoies , at de ovrige ovennævnte

Mænd under D. D. ere anmodede om at deeltage i

denne Sags Overveielse, samt at give Made til den

M Lov 15. April 1854.



Indenrm. Skriv. ang. Handklscommission. 525

Tid og paa det Sted, Deres Excell. maatte nærmere 4853.

bestetnme
- '^Tsjtto

Naar Forhandlingerne ere tilendebragte, forventes

Dherrers Betænkning over Sagen meddeelt, og vil D.

Excell. kunne overdrage Sekretairforretningerne til en

Mand, De hertil maatte finde skikket. — Indenrigs-

ministeriet den %\. Septbr. 1853.

Statsregnskab for Aaret fra L April 1852 ^ Septbr

til 31. Marts 1853. Statsbogholderiet den 24.

Septbr. 1853. — Original-Aftryk hos Bianco Luno 20

Sider i 4*°, hvortil slutte sig „Regnskabs-Extrakter" som Bilag,

<H Sider 4*°. Depart. Tid. 1853, S. 810-837. - Her optages

kun hvad der direkte henfdres til Island.

Uddrag

:

Spcemlsummer Hovedsummer
Beregnet Virkelig Heregnot Virkelig

Indtægt Indtægt Indtægt Indtægt

Indtægt ... 9. Islandske
Intrader 25,451. 78

(Bilag L)
Hertil Saldo af Ver-
surer . 20,051. 10$

14,372. 20
5,678. 86* 29,129. „ 31,130. 68* 29,129. 31,130. 68*

A n m. Af ovenstaaende Summer
passeret den islandske Jordebogs-
kasse til Indtægt 34,137. 12J

... 12. Indbetaling paa den
svævende Statsgjæld, ifblge Lov
af 25. Novbr. 1851 CBilag S.)

:

. . . indgaaet til den isl.

Jordebogskasse efter Post 9:
34,137. 124

Udgift ... 19. Indenrigsmini-

stcrict •

B. Udgifter, Island vedkommende 45,316. 40 43,826.46

heraf udbetalt af den islandske

Jordebogskasse 28,958. 6

Desuden er anviist 10,001. 30
paa forventet Tilskudsbevilling . .

.

afholdt af den islandske Jorde-

bogskasse ifblge Post 19: 28,958

Hd. 6 Sk. . . .
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Anm. 2. 1 den islandske Jordebogskasse var
Beholdningen den 31. Marts 1852 17,940 Rd. 54 Sk.

dertil de under Indtægten (§ 9] anførte . . . . 34,137 — 12£j^
— 52,077 Rd. 66iSk.

hvorfra de under Udgiften (§ 19) anførte .... 28,958 — 6 ^
giver Beholdning den 81. Marts 1853 . . . 23,119 Rd. 60« Sk-

At ovenstaaende Regnskab er et noiagtigt Uddrag af de ved Stats-

bogholderiet førte Boger bevidnes.

Statsbogholderiet den 24. Septbr. 1853.

Schiern.

Regnskabs-Extracter som Bilag til det trykte Statsregnskab for

1852-53.
Efter Finantsloven. Efter det trykte

Statsregnskab.
Rd. Sk. Rd. Sk.

Oversigt.

Indtægt ... § 9. Islandske Intrader . . 29,129. „ 31,130. 68
Indgaaet til den islandske Jordebogs-

kasse 34,137 Rd. 12 Sk.

Udgift . . . § 19. Indenrigsministeriet.

B. Island: paa forventet Tilskudsbevilling 10,001. 30
efter Finantslov 45,316. 40
efter det trykte Statsregnskab 43,826. 46

. . . samlet Udgift, afholdt af den islandske Jordebogskasse 28,958. 6

. . . Kassebeholdning i Island 23,119. 61

Forskjel imellem Finantslov og Statsregnskab.

Mere end Mindre end
Finantsloven. Finantsloven.

Rd. Sk. Rd. Sk

... Indtægt ... §9. Islandske Intrader . . 2,001. 68

... Udgift ... § 19. Indenrigsministeriet.

B. Island 8,511. 36

Finantslo vens 8 19. B.

Extract af Regnskabet for Island.

Indtægt.

l.Almindl. Indtægter:

a. Afgifter afArv og
overdragne Eien-

domme
b. Gebyrer for Be-

villinger og Be-
stallinger . . . .

c. Rangskat. . . .

Transport . . .

Efter Finants-

loven beregnet.

Rd. Sk.

1 ,760.

590. .»

400. .

2,750. »

Passeret Jorde-
bogskassen.

Rd. Sk.

373. 69

673. 80
496. 35

1,543. 88

PnsserctFinnnts
hovedkassen.

Rd. Sk.

287. 33

15. 48

302. 81

lait Indgaaet.

Rd. Sk.

661. 6

689. 32
496. 35

1,846. 73
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Transport . . .

2. Særegne Indtægter

:

a « Syslernes For-
pagtningsafgifter

b. Laugthingsskri-
verltfn

c Mandtalsbog-
intrader

d. Kongetiende . .

e. Laugmandstold
f. Gebyr for Stfpasse

g. Afgift af Skibe .

h. Indtægter af det

kgl. Jordegods .

i. Forpagtnings-
intrader

k. Rente af Kjbbe-
sum for Laugarnes

1. Afgift afBessestad
m. Tilfældige Ind-

tægter
3. Afdrag paaKjobe-
summer for solgt

kgl. Jordegods . .

4. Tilbagebetaling af

foreskudte Summer

tilkommer : udestaa-
ende Restancer fra

1851-52: 1,567.91
herfra ifolge

Regnskabs-
antegnelsen 482. 80

Efter Finants-
lovon beregnet,

. Rd. Sk.

2,750. »

2,610.

30.

600.

2,860.

340.

1 ,650.

2,000.

afgaaer : udestaaende
Restancer pro 1852
-53 . . .\

8,250.

125.

112. »

100...

1,502. »

1,000. »

5,200. »

29,129. »

29,129. »

Saldo af Versur-
summer 1

29,129. »

Passeret Jorde-
bogskasscn.

Rd. Sk.

1,543. 88

1,035. »

16. 84

512. 79
1,147. 23
183. 26
52. 12

1,718. U

4,317. 79

121. »

112. »

791. 31

589. 10

1,989. 39

PasseretFinants
hovedkassen.

Rd. Sk.

302. 81

1,615. •

%

13. 12

47. 17

1,293. 27
101. 79

1,787. 66
1,767. 86

3,306. 28
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lait Indgaaet.

694. 15

14,130. 2

62. »

374. 49

11,365. 76

+ 1,085. 11

29,129. »

15,215. 13

1,129. II

Rd. Sk.

1 846.

•

73

2 650 i)

30. D

560. »

2,440. 50
285. 9

1 R3Q »

o

3,486. 1

7,624. 11

121. 1)

112. D

1
1
,365. 76

14,086. 2

+20,051. 106

11,365. 76

t- 14,372. 20

1,485. 46

651. 10

2,363. 88

25,495.78

+ 1,085. 11

26,580. 89

-r-1,129. 11

34,137. 12* -r- 3,006. 40 31,130. 68*

25,451 . 78

+ 5,678. 86*

') nemlig: passeret Jordebogskassen til Indtægt . . 41,729 Rd. 494 Sk.6 F
til Udgift. . , 21,678 - 39 -

20,051 Rd. 10* Sk.

passeret Finantshovedkasscn til Indtægt 18,447 — 45 -
til Udgift. . . . . . 32,819 - 65 -

14,372 Rd. 20 Sk.



Udgift.

a. Udgifter , Inden-
rigsministeriet ved-
kommende ;

1 . Ldnninger, Con-
toirhold m. v. . .

2. Andre Udgifter .

b. Udgifter, Justits-

ministeriet ved-
kommende :

1 . Limninger tilEm-

bedsmænd ogBe-
tjente

2. Udgifter til Medi-
cinalvæsenet . .

3. Godtgørelse til

den islandske

Landsoverret . .

c. Udgifter,Ministeriet

for Kirke-ogUnder-
viisningsvæsenet

vedkommende

:

1 . Geistligheden . .

2. Det lærde Skole-
væsen

d. Uforudseete og til-

fældige Udgifter . .

Forskud

Efter Finants-
loven bevilget.

Rd. Sk.

9,285. »

6,067. 64

3,900. .

5,480. »

51. .»

3,162. 72

13,370. »

4,000. »

45,316. 40

Udbetalt ved
Jordcbogsk.

Rd. Sk.

7,432. 16

560. 70

3,612. 48

1,995. 16

36. 80

2,409. 56

12,000. .»

Udbetalt ved
Finantshovedk.

Rd. Sk.

2,863. 91

4,737. 76

225. •»

2,871. 64

770.

1,026. 36

389. 88
l

2,373. 61

521. 16

28,958. 6 14,868. 40

lait udbetalt.

Rd. Sk,

10,296. 11

5,298. 50

3,837. 48

4,866. 80

36. 80

3,179. 56

13,026. 36

2,763. 53

521. 16

43,826. 46

Anmærkning. Jordebogskassens Beholdning ved Regnskabsaarets
Begyndelse var 17,940 Rd. 54 Sk«

hertil modstaaende 34,137 Rd. 12* Sk.
-i- ovenstaaende 28,958 — 6 -

5,179 — g*^v

giver Kassebeholdning den 31. Marts 1853 . . . 23,119 Rd. 60* Sk-

Extrakt af Conto-«Anviisninger paa Tilskudsbevilling for 1852—53".

. . • § 19. Indenrigsministeriet: . . .

Udgifter vedkommende Island:

til en islandsk Ordbog 600 Rd. " 8k.

til Reykjavig Skolebygning 139 — 16 -

til Tropper, opsendte til Island . . . . . . 9,262 —
Tilsammen . . . 10,001 Rd. 30 Sk.
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Indenrigsministeriets Skrivelse til Udenrigs- 1853.

ministeriet, ang. spanske Skibes Adgang til Farten
2^p^

paa Island. Khavn den 28. Septbr. 1853. —
Isl. Copieb. 1853, Nr. 598.

Ved behagelig Skrivelse af 17. i d. M. har Uden-

rigsministeriet tilstillet Indenrigsministeriet Afskrift af

en fra den herværende spanske Minister-Resident mod-

lagen Nota, hvori han i sin Regjerings Navn besværer

sig over, at der er blevet nægtet Kjobmand G.F.Siem-

sen i Reykjavik , som Agent for de spanske Handels-

huse Brodrene Violete i Bilbao og Brødrene Gesie i

Barcelona, Beseilingstilladelse for to spanske Skibe, der

i indeværende Aar skulde fra Norge bringe Tommerlad-

ninger til Island, naar han ei derfor vilde erlægge en

Afgift af 20 Rbd. pr. C. L.

Ministeriet har allerede i Skrivelse af 30. Juni d. A.

haft Leilighed til udfbrligen at imodegaae samtlige de

Ankeposter, som nu gjentages i den ovennævnte Nota,

°g man skal derfor tillade sig i det Hele at henholde

sig til bemeldte Skrivelse. Navnlig er det derpaaviist,

at de gjeldende Love ikke hjemle nogen Ret for frem-

mede Nationer til at beseile Island, og at den Ud-

sigt, som ved Anordningerne er given til at erholde

en særlig Bevilling til Landets Beseiling, er knyttet til

Betingelse af en i Almindelighed endnu meget hoiere

Afgift end den, der er bleven Kjobmand Siemsen affordret.

Den Tilladelse, som blev Siemsen givet i Aaret

1852, til, med et spansk Skib, der overbragte Tommer,

at beseile Island, vilde sikkert ikke være bleven med-

deelt, naar man havde været tilstrækkelig opmærksom

paa, at samme kunde blive brugt til at skaffe spanske

Skibe det Fortrin, saavel for danske som for andre ven-

skabelige Magters Skibe, der vilde blive saa godt som

et Monopol for de spanske Skibe med Hensyn til det

vigtigste islandske Produkt, Fisk. Det vilde derfor, da

denne Falge blev bemærket, og der fra den danske

XV. B. 34
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1853. Handelsstands Side vare reiste indtrængende Indsigelser

28. Septbr. imod slige BeseilingslilladeJser, have været meget urig-

ligt, om Ministeriet var vedblevet at tilstaae samme,

hvilket allerede maa have været erkjendt af den forrige

Indenrigsminister, idet han endog ophorte med at med-

dele fremmede Staters Undersaatter Beseilingspas til

at gaae i Ballast til Island for at hente Heste. Den i

Noten fremforte Paastand om, at den med Hensyn til

de omhandlede to spanske Skibe tagne Forholdsregel

skulde have sin Grund i det foregaaede Ministerskifte,

er saaledes aldeles urigtig.

Naar der endvidere er fort Anke over, at der for

norske og engelske Skibe skal iaar være udstedt is-

landske Sopasse paa billigere Vilkaar end for de oven-

nævnte to spanske Skibe, da vil det, af hvad der i

min foranforte Skrivelse er fremfort, fremgaae, at saa-

dant beroer paa en Misforstaaelse.

Forsaavidt som det Rigsdagen forelagte Udkost til

en Lov om Skibsfart og Handel paa Island er paabe-

raabt som Grund til at forvente de omhandlede Be-

villingers Meddelelse, idet der efter samme ikke er op-

stillet nogen Differentialafgift for Islands Beseiling af

fremmede Staters Undersaatter, maa derved bemærkes,

at ligesom et saadant Lovforslag om Handelsforholdenes

mulige fremtidige Ordning i og for sig ingen saadan

Hjemmel indeholder, saaledes er samme ei heller i

Rigsdagen blevet fremmet, hvilket sandsynligviis for

en stor Deel har haft sin Grund i den Erfaring, man

havde gjort om den skadelige Indflydelse, det paa

Grund af den i Spanien indforte overordentlige Diffe-

rentialtold paa Fiskervarers Indforelse vilde have paa

den danske Handel. Regjeringen er derfor heller ikke

sindet at forelægge bemeldte Lovudkast for den nu

sammentrædende Rigsdag uden med væsentlige For-

andringer.

Ligesaa lidet kan den mundtlige Besked ,
der i

den islandske Afdeling af Indenrigsministeriet er givet
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Siemsens Commissionair, og som var aldeles begrundet i 1853.

Sagens daværende Stilling, berettige til nogen Anke imod 28. Septb

den Embedsmand, der efter bedste Overbeviisning og

a ^ Tjenstfærdighed havde meddeeit samme, ligesom

det er klan, at denne aldeles inofficielle Meddelelse i

intet Tilfælde kunde være bindende for Regjeringen.

mulige Tab, som Nogen kan have lidt ved enten

paa fornævnte Meddelelse eller paa de andre foreliggende

Omstændigheder at have grundet et Foretagende, som,

efter de senere trufne Forholdsregler, ikke bringer den

tilsigtede Fordeel, maa derfor antages at staae aldeles

ved Siden af enhver anden Speculation, der paa Grund
a f Forandringer i Conjunclurerne, derunder og ind-

befattede Regjeringens Forholdsregler, mislykkes, uden
at der kan være mindste Skygge af Grund til derpaa
at bygge noget Erstatningskrav.

Der er iovrigt al Grund til at antage, at den her

omhandlede specielle Sag ikke i nogen væsentlig Grad
berorer spanske Borgeres Interesse, idet Siemsen, ved
at begjære Meddelelse af islandske Sopasse for de

omhandlede spanske Skibe imod en Afgift af 4 4 ML
P r

- G. L. , baade i forrige Aar og atter i inde-

værende Aar har for Indenrigsministeriet opgivet, at

har
* havde for egen og islandsk Kjobmand M. W. Bje-

rgs Regning fragtet bemeldte Skibe, hvorved Sagen
aldeles traadle frem som en islandsk Borgers Specula-
hon. Forst efter at der var givet Afslag paa hans

Begæring i indeværende Aar, indkom Siemsen med
Andragende om, paa de ovennævnte to spanske Handels-

buses Vegne, at erholde Beseilingspas for to spanske

Skibe, imod at betale 20 Rbd. pr. G. L., hvorved han

formeentlig har sogt at overfare Sagen paa spanske

Borgere,
i den lidet priselige Hensigt, at tilvende sig

Beskyttelse af en fremmed Magt mod hans egen Regjering.

Men ligesom denne Siemsens Fremgangsmade i

hoi Grad fortjener Misbilligelse, saaledes vil Ministeriet

^ke see sig istand til at gaae ind paa Udenrigsmini-

34
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4853. steriets Henstilling om, at der maatte blive givet ham

^T^r^ Tilsagn om til næste Aar at fragte to spanske Skibe,
æo. oeptbr.

blot mod Erlæggelse af 4 4-Mk.s Afgiften, da deri efter

det Foranfdrte aabenbart vilde indeholdes en Uret,

saavel imod Landets egne Skibsredere som mod andre

venskabelige Magters Undersaatter, foruden at man

maaskee deri vilde finde Erkjendelse af en Rets- eller

idetmindste en Billigheds-Fordring, som paa ingen Maade

kan indrommes.

Efter Alt hvad jeg saaledes har haft den Ære at

udvikle for det ærede Udenrigsministerium, paatvivles

ikke, at Samme vil see sig i Stand til at overtyde den

herværende spanske Legation om, at den af Samme

forte Anke er bygget paa urigtige Forudsætninger, og

at man derfor ikke ved nærværende Leilighed vil kunne

imbdekomme den spanske Regjerings Onsker, hvor-

meget det end fra anden Side maatte bnskes, at give Hendes

catholske Majestæt et Beviis paa H. M. Kongens venskabe-

lige Sindelag. - Indenrigsministeriet, den 28. Septbr. 1 853.

28. septbr. Indenrigsministeriets Skrivelse til Stiftamt-

manden over Island, ang. Salg af Forstrands-

stykket Kongsvik i Skaptafells Syssel. Khavn

den 28. Septbr. 1853. — Isi. Copieb. 1853, Nr. eoi.

Med Hensyn til, at det Staten tilhbrende Forstrands-

stykke Kongsvik i Oræfum inden Skaptafells Syssel for

indeværende Aar ikkun er udbragt til en Forpagtnings-

afgift af 4 Bbd. 4Sk., men at det derimod antages sand-

synligt, at bemeldte Forslrandsstykke ved Salg kunde

udbringes til en stbrre Sum, end som svarer til biip

Afgift betragtet som Rente, har Hr. Stiftamtmanden i

behagel. Skrivelse af 22. i f. M. henstillet, om del ikke

maatte ansees hensigtsmæssigst at forsbge det om-

handlede Forstrandsstykke bortsolgt ved offentlig Auction.

Skjbndt det, som Hr. Stiftamtmanden af Ministeriets

Skrivelse af 24. Mai d. A. bekjendt, i Almindelighed an-
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sees ulilraadeligl forTidenat afhænde de Staten tilhørende 1853.

Eiendomme i Island 1
, maaman dog med Dem være enig i, at ^p!^^."

der kan være Anledning til i nærværende Tilfælde, hvor

Talen er om Afhændelse af et paa en ode Stræk-

ning beliggende Forstrandsstykke, at gjbre en Undtagelse

fra bemeldte Regel, og man skulde derfor tjenstl. have

Dem anmodet om, behage!, at vilie foranstalte titnævnte

Forstrandsstykke paa næstkommende Mandtalslhing i

Hofs Hep forauclioneret paa nærmere allerh. Approba-

tion, samt paa de sædvanlige Vilkaar, hvorunder offent-

lige Eiendomme pleie at afhændes. Og forventes om
Udfaldet i sin Tid nærmere Indberetning behagel. med-

deelt. — Indenrigsministeriet den 28. Septbr. 1853.

Indenrigsministeriets Skrivelse til den ad- 28. septbr.

tøinistrerende Direction for Rjobenhavns Fattig-

væsen, ang. Ret til Fattigforsorgelse. Khavn
den 28. Septbr. 1853. — hi. Copieb. 1853, Nr. 602.

Stiftamtmanden i Island, Grev Trampe, har i et hertil

under 4. i f. M. indgivet Andragende begjært Ministeriets

Resolution med Hensyn til en imellem den administrerende

direction for Fattigvæsenet i Kjbbenhavn og ham op-

slået Meningsulighed, idet velbemeldte Direction har

nægtet Skomagermester J. J. Billenberg af Reykjavik

Optagelse i Kjbbenhavns almindelige Hospital uden Be-
taling for hans syge femtenaarige Son Johan Billenberg,

af den Grund, at Faderen med bemeldte Son antages

al have vundet Forsorgelsesret i Reykjavik ifolge Regle-

mentet af 8. Januar 4834 § 6, som i dette Tilfælde

formenes at maatte komme til Anvendelse, men ikke

Plakat 6. Juli 1848, der alene antages at være anven-

delig i det indbyrdes Forhold imellem de islandske

') I den paaberaabte Skrivelse nægtes Approbation paa
Auktionsbud paa Jorden Hnausar i Skaptafells Syssel, da
det ^overhoved maa ansees betænkeligt for Tiden at til—

»•Hade saadanne Afhændelser". Isl. Copieb. 1853, Nr. 280.
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1853. Communer, hvilket skal bestyrkes derved, al nysnævnte

<TTT^vT" Plakat ikke er bleven her thinglæst, medens Stiftamt-
Ao, oeptDr«

manden paa den anden Side har forment , at Sko-

magermester Billenberg ikke ifolge ovennævnte Lov-

bestemmelse har vundet Forsbrgelsesret i Reykjavik, og

derfor ansees forsorgelsesbereltiget paa det Sted, hvor-

fra han i Aaret 1844 var kommen op til Reykjavik.

Foranlediget heraf har Ministeriet under D. D.

tilmeldt Stiftamtmand Grev Trampe, at da det under

Sagen er oplyst, at Skomagermester Billenberg hverken

ifolge Reglementet af 8. Januar 1834 § 6 ved femaarigt

Ophold den 1. Januar 1849, eller senere ved liaarigt

Ophold ifolge Plak. af 6. Juli 1848 har vundet Forsbrgel-

sesret i Reykjavik Kjobstad , maa han med sin syge

Sbn Johan ansees endnu forsbrgelsesberettiget paa del

Sted, hvor han forinden sin Afreise til Island havde

vundet Forsbrgelsesret, og da det efter Sagens Akter synes

at være in confesso, at dette Sled er Kjbbenhavn, vil

han være at ansee som forsbrgclsesberetliget her.

Hvilket man ikke har villet undlade herved tjenstl.

at meddele velbemeldle Direction lil behagel. Efter-

retning. — Indenrigsministeriet den 28. Septbr. 1853 1
.

28. septbr. Indenrigsministeriets Skrivelse til Stiftamt-

manden over Island, ang. Trætte om Udvisning

af en Byggegrund i Reykjavik. Khavn den 28.

Septbr. 1853. — Isl. Copieb. 1853, Nr. 608.

Under 24. Mai d. A. begjærte Ministeriel sig med-

deelt Oplysning om, hvorvidt der, ved den under 30.

Juli f. A. forelagne Udviisning af en Byggeplads til

Grosserer P. C. Knudlzon i Reykjavik, maatle være

givet Bodkermesler Tofte sammesteds, der tidligere

havde anholdt om at overlades samme Plads til en

j under s. D. er en Skrivelse af samme Indhold afgaaet til

Stiftamtmanden over Island. Copieb. sst. Nr. 603.
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Bygnings Opforelse, Anledning til at erklære, om han 1853.

der vilde opfore et Vaaningshus uden V æ r k- 28. Septbr.

sted, imod at erlægge en lignende Betaling som den
v~-r~"-*w-^

a f Knudlzon tilbudte, samt i bekræftende Fald om
Grunden til, at Sidstnævntes Bud blev foretrukket.

Med Hensyn hertil har Hr. Stiftamtmanden i be-

hagelig Skrivelse af 15. f. M. yttret, at da det lettelig

kunde skjonnes, at det fremdeles var Bbdkermesler

Toftes Hensigt, saaledes som af ham tidligere var til-

kendegivet, i Forbindelse med et Vaaningshus al op-

føre et Bbdkerværksted paa bemeldte Plads, kunde der

formentlig ikke være Tale om at tilbyde ham den

°mmeldte Byggegrund efter at Grosserer Knudtzon havde

begjært Pladsen udviist til derpaa at opfore et Vaanings-

hus, og at Bygningscommissionen derfor, skjondt Tofte

ved den ovennævnte Forretning overbbd Knudtzon

tøed 10 Rbd., fandt saa meget mindre Grund til at

antage dette Efterbud, som den samme Sum ogsaa paa

Knudlzons Vegne blev tilbudt, hvorhos det er bemærket,

a t Hovedgrunden til Pladsens Overdragelse til Knudt-

zon dog har været, at man paa dette Sted, hvor en

ny Gade byggedes, dnskede at see en Bygning af et

anseeligere Udseende end det af Tofte paatænkte

4 4 Alen lange og 10 Alen dybe Huus maatte antages

a t ville blive, hvilket ogsaa nu er skeet, idet den af

Knudtzon der nu fuldforte Bygning er 22 Alen lang og

42 Alen dyb, med dertil passende Hbider.

Skjondt det, da den i Udviisningsforretningen af

30. Juli f. A. ommeldte Protest fra Bbdkermester Tofte

»mod bemeldte Udviisning ikke hertil er indsendt, ei

kan sees, hvorvidt han under nysnævnte Forretning har

fremsat Begjæring om, al erholde den omhandlede Bygge-

plads udviist til Opfdrelse af et Vaaningshus uden Værksted,

i Henhold til det af ham under 12. Mai s. A. til Mini-

steriet desangaaende indgivne subsidiaire Andragende,

hvoraf Gjenpart under s. D. var Hr. Stiftamtmanden

tilstillet, er der dog efter Sagens nuværende Stilling
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1853. ikke fundet tilstrækkelig Anledning til at foretage videre

^ZTT^T i den omhandlede Henseende.
28. Septbr.

Hvilket saaledes tjenstl. meddeles Hr. Stiftamt-

manden til behagel. Efterretning og videre Bekjendt-

gjorelse. — Indenrigsministeriet den !sJ8. Septbr. 1853.

28. Septbr. Indenrigsministeriets Skrivelse til Amtmanden

over Vester-Amtet, ang. Gods-Administrationen

paa Arnarstapa Ombudsj order. Khavn den 28.

Septbr. 1853. — Isl. Copieb. 1853, Nr. 609.

Ved hertil at indsende den over Arnarstapa Om-

budsjorder ved sammes Overlevering fra afgangne

Sysselmand og Administrator Arne Thorsteinsons Bo til

den nuværende Administrator, Kjbbmand A. O. Thor-

lacius, afholdte Synsforretning, har Hr. Amtmanden,

næst at ledsage samme med adskillige Bemærkninger

med Hensyn til de enkelte Gaardes Tilstand, i behagel.

Skrivelse af 30. Decbr. f. A. blandt andet yttret den

Formening, at der med Hensyn til den ved Synsforret-

ningen ansatte Aabod ikke vilde være at gjore noget

Ansvar gjældende mod fornævnte Stervbo, samt at der

ikke kunde reflekteres paa den nuværende Admini"

strators Synsforretningen tilloiede Protest imod al staae

til Ansvar for Leilændingernes Behandling af Gaardene,

samt for egen Regning eller Ansvar al modtage og af-

levere dem med Aabod, idet denne Erklæring ikke

kunde ansees grundet i de virkelige Forhold, og nær-

mest formentes foranlediget ved den i Ministeriets

Skrivelse af 3. Aug. 4850 indeholdte Yttring, at det er

en Selvfolge, at der maa paahvile Administrator Ansvar

for Godsets Deterioration.

Foranlediget heraf undlader jeg ikke tjenstl. al

meddele Fdlgende:

Forsaavidt den tidligere afgangne Sysselmand Arne

Thorsteinsons Bo angaaer, da maa Ministeriet med Hr.

Amtmanden være enigt i, at Ansvar imod samme efter
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Omstændighederne maa bortfalde, navnlig af den Grund, 1853.

at han modtog Godset uden nogen Synsforretnings Af- 28. Septbr.

holdelse, hvorfor der ikke haves noget Grundlag, hvor-

efter saadant Ansvar kunde bestemmes.

Hvad dernæst den af Administrator Thorlacius ved

Overleveringsforretningen nedlagte Protest imod at

overtage noget Ansvar for Leilændingernes Behandling

af deres Bygselgaarde, eller endog at ville erkjende

deres Uvederhæftighed, betræffer, da maa saadan Er-

klæring formentligen hidrbre fra en fejlagtig Opfattelse

af hans Stilling som Administrator, og Misforstaaelse af

Ministeriets forberdrte Tilkjendegivelse. Det har nemlig

ingenlunde af Ministeriet været tilsigtet , at paalægge

Administrator et ubetinget Ansvar for alle Mangler,

der ved hans Fratrædelse maatte findes paa Ombudets

Gaarde, men kun forsaavidt disse Mangler kunne til-

egnes ham, saasom naar han tilbygsler Gaardene til

Uvederhæftige, eller lader det mangle paa behorigt Til-

syn med deres Behandling, og disse af den Grund
blive forringede, eller naar han lader Leilændingerne

paadrage sig Restancer, hvorimod det er en Selvfølge,

at tier ikke kunde være Sporgsmaal om at paalægge ham
Ansvar for den Forringelse, som foraarsages ved Natur-

begivenheder eller Ulykkestilfælde, og naar dette ikke

1 Ministeriets fdrommeldte Skrivelse er udtrykkelig be-

mærket, da er det fordi en saadan Tilkjendegivelse

ansaaes at være overflødig. Ifølge heraf vilde det

aabenbart have været Administrators Pligt, ved Syns-

forretningerne med Hensyn til hver enkelt Opsidder at

erklære, hvorvidt han ansaae ham for vederhæftig, og

antog Statskassen sikkret for Tab ved den paa Gaarden

satte Aabod, hvilket ogsaa er iagttaget ved andre slige

Overleveringsforretninger, og navnlig ved den af Hr.

Amtmanden ved Skrivelse af 18. Febr. f. A. indsendte

Udtægtsforrelning over de saakaldte Bardastrands og

Alptafjords Jorder. At dette ikke er iagttaget ved nær-

værende Overleveringsforretning kan imidlertid, uanseet
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1853. Administrators derved nedlagte Protest, ikke bevirke

28. Septbr. nogen Forandring i det omhandlede retlige Forhold,

y-1^""
idet han, ved at Jade de paagjeldende Opsiddere ved-

blive Bygselet, maa antages stiltiende at erkjende deres

Vederhæftighed
,

og skjbndt delle ogsaa maa antages

med Hensyn til Gaardene Saurar, Efri-Lå) Olafsvik med

Hjaleier, Ingjaldshéll med Hjaleier, Saxhéll, Ilélahélar

og Kålfårvallakot, maae disse Gaarde dog særligen ud-

hæves, idet Synsforretningerne vise, at Behandlingen af

samme er saaledes beskaffen, at deraf muligen, saa-

fremt derved intet foretages , kunde resultere Ansvar

for Administrator , hvorhos det ikke kan lades ube-

mærket, at om end Leilændingerne ere vederhæftige,

kan dog Jorddrotten ikke være tjent med at beholde

dem, naar Behandlingen af deres Bygselgaarde er saa

aldeles uforsvarlig, som det efter Synsforretningen maa

antages navnlig at være Tilfældet med Gaarden 6lafsvik

med Hjaleier.

Ministeriet maa derfor tjenstl. have Hr. Amtmanden

anmodet om, behaget, al ville lilkjendegive Administrator

Thorlacius det i Overeensslemmelse hermed Fornodne,

og hvis han, imod Forventning, ikke maalte ville er-

kjende en saadan Ansvarlighed som forberort, vil han

for Exemplels Skyld ikke kunne beholdes som Admini-

strator, ihvormeget Ministeriel end i andre Menseender

har Grund til al onske, al Godset fremdeles maa blive

betroet til hans Bestyrelse.

Med Hensyn til, at det af de over Ombudsgodset

afholdte Synsforretninger erfares , at der paa enkelte

Gaarde mangler de Invenlariehuse, som skulle medfolge,

skulde man ligeledes anmode Hr. Amtmanden om, be-

hageligen at ville foranledige nærmere Oplysninger

meddelte:

a. om Værdien 8 Bbd. for et manglende Faarehus

paa Gaarden Arnarhéll bor indbetales i Kongens

Kasse, eller Belobet skal anvendes til Husets Re-

tablering
;
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b. om ikke Aaboden 60 Rbd. paa Åsbjarnarhus, hvis 1853.

Hjemmemark nu skal være odelagt, rettest bor 28. Septbr.

indbetales i Kongens Kasse; •

c. om de paa Brckkubær manglende Smedje og Hjeld

maatte være blevne restituerede ved den nu fore-

gaaede Bygselforandring;

ligesom det ved næste Bygselforandring bedes paa-

seet, at Sporgsmaalet om den paa H6Ikot omtvistede

Kostald for 5 Koer endeligen bliver afgjort.

Hvad de af Hr. Amtmanden fra Administrator Thorlacius

samt vedkommende Sysselmænd og Synsmænd hertil ind-

sendte Regninger over de i Anledning af de omhand-

lede Overleveringsforretninger foraarsagede Omkost-

ninger angaaer, har De vel, med Hensyn til den Forst-

nævnles Regning, der lyder paa 4 0J Rbd. 48 Sk.,

yttret, at det formentligen findes overeensstemmende

med Retfærdighed og Billighed, at der tilstaaes Admi-

nistrator nogen Godlgjorelse for hans Umage og de

betydelige Omkostninger, som Overværelsen af Syns-

°g Overleveringsforretningen har foraarsaget ham, men
ligesom De i et lignende Tilfælde ved Skrivelse af 31.

Decbr. 4 849 har anseel det hverken harmonerende

med rigtige Grundsætninger og heller ikke overeens-

stemmende med den i Island fulgte Praxis, al en Ad-

mimslralor beregner sig enten Diætpenge eller Reise-

omkostninger i Anledning af hans Tilstedeværelse ved
den over Godset ved hans Tiltrædelse afholdte Syns-

og Overleveringsforretning , saaledes maa Ministeriet

ogsaa aldeles tiltræde denne Anskuelse , da slig Til-

stedeværelse, saaledes som ogsaa af Dem ved samme
Leilighed er bemærket, maa antages at hore med til

Vedkommendes Pligter som Administrator, hvorfor han

alene kan soge Erstatning i det ham tilstaaede Admini-

strationssalair.

Da Hr. Amtmanden imidlertid har bevilget Admini-

strator Thorlacius i den omhandlede Henseende et

Forskud af 20 Rbd., vil Ministeriet, skjondt bemeldte
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1853.

28. Septbr.

Belob strængt taget burde være tilbagebelcdt, dog Tor

denne Gang og uden Folgc for Fremtiden ikke nægte

sit Samlykke til, at samme maa passere til formelig

Udgift i Administrations-Regnskabet.

Med Hensyn til de af Sysselmændene i Snæfellsnes

og JMyra og Hnappadals Syssel beregnede Diæter og

Reiseomkostninger i Anledning af de omhandlede For-

retninger, kan Ministeriet ikke tilbageholde den Yttring,

at disse, navnlig af Sysselmanden i det fbrstnævnte

Syssel, kunde og burde være blevne udforle paa en

langt billigere Maade end skeet er, men da det imid-

lertid af Dem er attesteret, at de omhandlede Reg-

ninger ere affattede i Overeensstemmelse med de

Regler, som i Vester-Amtet følges ved Udforeisen af

offentlige Sager, vil Ministeriet tillade at deres paa-

lydende Beldb, ialt 187 Rbd. 64 Sk., hvoraf Syssel-

manden i Snæfellsnes Syssel allerede har erholdt ud-

betalt $0 Rbd. som Forskud, under Paaberaab af denne

Skrivelse og Fremlæggelse af behbrige Qvitleringef

maa passere til Udgift i Arnarstapa Ombuds Regnskab,

hvilket Hr. Amtmanden anmodes om behageligen at ville

meddele saavel Administrator Thorlacius som vedkom-

mende Sysselmænd, hvilke sidste det dog derhos maatte

tilkjendegives, at det omhandlede Arbeide burde have

været udfort paa en mere hensigtsmæssig, og for det

Offentlige mindre bekostelig Maade. Indenrigsmini-

steriet den 28. Septbr. 1853.

30. septbr. Indenrigsministeriets Skrivelse til Stiftamt-

manden over Island
;
ang. Udfærdigelse af Skjode

paa Laxefiskeriet iElliflaaaerne for Kjobmand Ditlev

Thomsen. Khavn den 30. Septbr. 1853. —
lal. Copieb. 1853, Nr. 613. - Ved kongelig Resolution 29.Septbr.

1853 erklæres, at Hs. Maj. har underskrevet Skjodet til

Thomsen. Isl. Depart. Forest. og Resol. Prot. 1853, Nr. 53.
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Paa en af Indenrigsministeriet, efter Modtagelsen 1853.

af Br. Stiftamtmandens behaget. Skrivelse af 20. f. M., 30. Septbr.

allerunderd. nedlagt Forestilling, har det allernaad. be-
-*~

haget H. M. Kongen under Gaars Dato at bifalde, atkgl.

Skjtide paa det Staten tilhorende Laxefiskeri i Ellioaå

m aa allernaad. udfærdiges til islandsk Kjobmand D.

Thomsen, med Dato in blanco, for af Dem forinden

Udleveringen at udfyldes.

Hvilket herved tjenstl. meddeles Hr. Stiftamtmanden

W behagel. Efterretning, idet man lader medfølge det

1 Overeensstemmelse hermed for bemeldte Thomsen

allernaad. udfærdigede Skjode, med Anmodning om at

samme, behbrigen udfyldt, efter at han har fyldestgjort

^ e i saa Henseende ved allerh. Resol. af 11. Mai d. A.

stillede Betingelser , maa blive ham overleveret mod
Erlæggelsen af det derfor anordnede Gebyr 14 Rbd.

Sk., for hvilket Rigtighed forventes aflagt paa sæd-

vanlig Maade. — Indenr^sministeriet den 30. Septbr.

1853.

Indenrigsministeriets Skrivelse til Udenrigs- oktbr.

ministeriet, ang. Tilladelse for engelske Skibe til

a* hente Heste fra Island. Khavn den 7. Oktbr.

1853. — Isl. Copieb. 1853, Nr. 626.

Ved bebagelig Skrivelse af 47. f. M. har Uden-
ngsministeriet tilstillet dette Ministerium Gjenpart af

en Skrivelse fra Hr. John Matthew i Aberdeen til den

danske Generalconsul i Leith , hvori han beklager sig

0ver
7

at den danske Regjering har nægtet ham og An-

drew M. Beath, ligeledes fra Aberdeen, Beseilingspas

Paa Island for at udfore Heste derfra, uagtet saa-

danne Passe ere blevne tilstaaede andre engelske

Handelshuse.

Ligesom Ministeriet i Skrivelse af 31. Marts d. A.

har meddelt Udenrigsministeriet Grunden til, at det

°tfihandlede Beseilingspas ikke blev bevilget, saaledes
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1853. vil det ogsaa af Skrivelse herfra af 30. Juni sidslleden

^J^' være velbemeldte Ministerium bekjendt, at der under

4. Mai d. A. blev af undertegnede Ministerium bevirket

en allerh. Resol., hvorved den tidligere givne Tilladelse

for Fremmede til at udfore Hesle fra Island atter blev

sal i Kraft, og er i Henhold hertil nogle senere An-

dragender fra engelske Undersaatter, om Beseilingspas

til Island for at hente Heste, blevne bevilgede.

I Overeensstemmelse hermed tor Ministeriet for-

vente, at Udenrigsministeriet vil meddele Generalconsul

Marshall fornoden Oplysning om Sagens Sammenhæng,

forsaavidt dette ikke allerede tidligere maatte være

skeel. — Indenrigsministeriet den 7. Oklbr. 1853.

oktbr. Justitsministeriets Bekjendtgj oreise ang. Ud-

levering af deserterede Sofolk fra engelske Han-

delsskibe
1

. Khavn den 21. Oktbr. 1853. —
Denne Bekjendtgjo'relse fra Justitsministeriet (A.W. Scheel) er

sendt til Stiftamtmanden og Amtmændene i Island ved det

islandske Departements Circulaire af 12. Novbr. 1853, til For-

deling mellem Justitsembedsmændene i Amterne
,t
til forneden

Kundgjftrelse, samt til Efterretning og Iagttagelse i paakom-

mende Tilfælde". Isl. Copieb. 1853, Nr. 680-682. Som Fblge

heraf findes den anfort som publiceret 1854 i Reykjavik, samt

i Skaptafells
,

Rångårvalla og Borgarfjords Sysseler i So'nder-

Amtet, i alle Vester-Amtets Sysseler med Undtagelse af Myra

og Hnappadals Sysseler, samt i Oefjords og Sonder-Mula

Sysseler (og ikke andre) i Nord- og O&ter-Amtet. — Original-

Aftryk i det Schultziske Officin, 2 Bl. i 4*°. Depart. Tid.

1853, S. 931—932. Algreen-Ussings Samling af Love og An-

ordninger m. v. Danmark vedkommende, 1853, S. 255—256.

]

) under 17. Juni 1852 blev Dronningen af England ved en

Akt bemyndiget til, ved en Order in council at befale

Paagribelse og Udlevering af deserterede fremmede Sofolk,

under Betingelse af Reciprocitet. En saadan Order in

council var under 13. Juni 1853 udkommen med Hensyn

til Deserteurer fra danske Skibe. Dep. Tid. 1853, S.&42;

jevnf. Algreen-Ussings Reskriptsaml. 1853, S. 54-55.
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Bekjendtgjorelse angaaende Anholdelse og Ud- 1853.

levering af Sofolk, der ere deserterede fra engelske ^I^"7m^i~

Handelsskibe.

Da den engelske Regjering ved Cabinetsordre af

^3. Juni d. A. under Betingelse af Gjensidighed har

truffet den Bestemmelse, at Sofolk, der desertere fra

danske Handelsskibe i hendes Majestæt Dronningen af

Storbritannien og Irlands Besiddelser, eller paa det

ostindiske Compagnies Territorium, maae, naar de ikke

ere Ufrie, ei heller Hendes Britiske Majestæts Under-

saalter, paagribes og bringes ombord paa de ved-

kommende Skibe, saa ville ifolge kongelig Resolution

a ? August 1779 (bekjendgjort ved Gancelli-Circulaire

af 28. s. M.) ligeledes overalt i Kongeriget Danmark

saavel som i de danske Colonier og Bilande Polili-

ovrighederne paa Forlangende have at yde deres Bi-

stand, for at Sofolk, som ere deserterede fra engelske

Handelsskibe og ikke ere Ufrie, ei heller danske Under-

saalter, kunne blive paagrebne og afleverede til de

Paagjældende Skibe.

Hvilket herved bekjendtgjores til Efterretning og

Iagttagelse for alle Vedkommende. — Justitsministeriet

den 21. Oktbr. 1853.

Indenrigsministeriets Skrivelse til Stiftamt- Novbr.

manden over Island, ang. ansogt Honorar for en

Vaccinateur i Rangarvalla Syssel. Khavn den 4
Novbr. 1853. — Isl. Copieb. 1853, Nr. 660.

I Anledning af Hr. Stiftamtmandens bebagel. Skri-

velse af 7. Septbr. d.A. hvori indstilles, at der af den

i Finantsloven (il uforudseelige Udgifter for Island op forte

Sum maa tilslaaes Vaccinateur Magnus Jonsson af

Hélakoti, inden Rangarvalla Syssel, en Gratification af

25 Rbd. for hans Virksomhed til Vaccinationens Ud-

bredelse, skulde Ministeriet til behagel. Efterretning og

videre Bekjendtgjorelse Ijenstl. melde, at man, navnlig
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1853. for Folgernes Skyld, ikke seer sig istand til at gaae

^N^j^T ind paa detle Forlangende. — Indenrigsministeriet den

4. Novbr. 1853.

4. Novbr. Indenrigsministeriets Skrivelse til Amtmanden

over Nord- og Oster-Aintet, ang. Betingelserne

for en Students Afgiftsfrihed. Khavn den 4.

Novbr. 1853. — Isl. Copieb. 1853, Nr. 661.

Efter at Ministeriet under 31. Juli f. A. havde med-

deell Hr. Amtmanden, at Student J. F. Thorarensen af

Vididalstunga inden Hunavatns Syssel ikke kunde fri-

tages for at erlægge de i Plak. 22. Marts 1826 om-

meldte Præstationer, eller de saakaldte Mandtalsbogs-

afgifter, da det var oplyst, at han ikke paa den i Anordn,

af 3. Mai 1743 foreskrevne Maade ovede sig i

geistlige Forretninger, har Amtet ved behagel. Skrivelse

af 20. Juni d. A. hertil indsendt et Andragende, hvori

nævnte Student Thorarensen, næst at bemærke, at han

atter er begyndt paa at ove sig i at prædike, anholder om,

at vedkommende Oppeborselsbetjent maa gives Ordve

til al lade ham ukrævet i Fremtiden for Mandtalsbogs-

Afgifterne , hvis han herefter aarligen producerer til-

strækkelige Attester for, at han civer sig i geistlige

Forretninger paa den i Anordn. [3. Mai 1743 foreskrevne

Maade.

Foranlediget heraf skulde Ministeriet til behagelig

Efterretning og videre Bekjendtgjorelse for Vedkommende

tjenstl. melde, at saafremt bemeldte Student Thorarensen

behorigen kan godtgjbre, at han noiagtigen opfylder

alle de ved oftnævnte Plak. af 22. Marts 4 826 og

Anordn. 3. Mai 1743 foreskrevne Betingelser, maa han

være fritaget for at erlægge de omhandlede Mandtals-

bogsafgifter, hvorimod denne Fritagelse bortfalder naar

han ikke længere maatte være istand til paa behong

Maade at godtgjbre dette. — Indenrigsministeriet den

4. Novbr. 1853.
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Stiftsovrighedens Circulaire til alle Provster 1853.

paa Island, ang. Samling af en ny Specification
7

*

Decbr

over Landets Præstekalde. Islands stiptamtshiisi

°g Laugarnesi 7. Decembr. 1853 — Circuiair-

Skrivelsen er her trykt efter en af Biskoppen over Island veri-

ficeret Udskrift af Stiftets Brevbog, hvilken Udskrift han vel-

viltigen har tilstillet Udgiverne. — Schemaet efter Original-

Aftryk paa 2 Blade i 4'°. Reykjavik 1853; aftrykt i Skyrslur

um landshagi ålslandi IJ, 431—435. — Den efter dette Schema

samlede og udarbeidede udforlige Beskrivelse af Præstekaldene

er trykt i Skyrslur um landshagi II, 430—543, 593—851 (be-

sørget ved Provst og Domkirkepræst Olaf Pålsson, som dertil

nar fijiet sammenlignende Oversigt over Specificationerne over

alle Landets Præstekalde 1737, 1839 og 1854, see Skyrsl. um
kndsh. II, 846—851). Den derpaa byggede officielle Speci-

fication, stadfæstet ved kongl. Resolution 15. Decbr. 1865, er

aftrykt med Forordningen af s. D. og i Tioindi fra alfringi

islendmga 1867, I, Vibb. A, S. 31—37.
. > « f -• itv' t<4%

Å seinast haldinni Synodus gjorbi eg, Thordersen
?

§rein fyrir. hvern årångur bréf fra synodus -nefndinni

* tyrra til pr6fasta hér å iandi, dags. 4 6. Julim. s. å.,

hefbi borio, og las upp skyrslu, er eg hafbi dregio lit

a ^ ålitum J)eim fra pr6fostum og prestum, er til min
VOru komin; en [)ar flestir voru a m6ti uppåstungu
l>eirri, sem fram var borin i fyrrgreindu bréfi, komst
synodus ab {jeirri nibursiobu, ab }>ab fyrsta, sem i J>essu

hlliti væri reynandi, mundi vera l)ab, ao fyrirlaka nylt

ma t å ollum braubum hér i Iandi 02 koma ser nibur
A
a

> hvernig braubum yrbi haganlega steypt saman. Til ab

fhuga
Jietta mål voru ]Deir kosnir i nefnd : préfessor

Petursson, stiptspréfastur Årni Helgason, démkirkju-

P restur Åsmundur Jénsson og préfaslarnir Johann Briem

°8 Olafur Palsson.

Meb bréfi fré 16. Septbr. seinastl. hefir nefnd [>essi

sent oss J)ab skyrsluform til nys braubamals, sem ybur

begar af mer, Trampe, er abur tilsent (f Suburamtinu

:

') Forordn. 15. Decbr. 1865

3å
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4853. usem hérmeb fylgir") og Jjykir su abferb tiltækilegust,

7. Decbr. ab hver pr6fastur næstkomandi sumar, |>egar hann visi-

f erar , åsamt vibkomandi presti seuii f)essa skyrslu.

eptir [>eim reglurn, sem })ar i eru tilteknar, fyrir hvert

prestakall i sfnu pr6fastsdæmi, sem J>eir båbir sam-

eiginlega undirskrifa og préfasturinn si'ban sendir oss.

Samkvæmt uppåstungu teorar nefndar viljum ver

og bibja ybar Velæruverbugbeit, i sameinfngu meb tveim

prestum og tveim leikmonnum, er [)ér sjalfur J>arti

I

kjésib, ab ihuga, hvort nokkrum braubasameintagum

eba betri s6knaskipun verbur vib komib f ybar préfasls-

dæmi, og leita sfban ålits hjå vibkomandi prestum og

hreppstjérum. f>ar sem ybur Iizt ab breyla mætti å ein-

hvern veg. Ab J)vi bunu bibjum ver ybur, meb J>eim

upphaflega tilteknu monnum, ab semja greinilega og å

rbkum byggba uppåstungu um Jjetta mål fyrir allt préfasts-

dæmib og senda oss, åsamt braubamatsskyrslunum.

Ver vonum ab lyklum, ab hver préfastur låti ser

annt um ab skyrslur pessar verbi sem åreibanlegastar

og sjålfum ser samkvæmar, {)ar sérhver hlutur, f J)essu

sem bbru, byr ab fyrstu gjbrb.

Islands stiptamtshusi og Laugarnesi 7. December-

mån. 1853.

J. D. Trampe. H. G. Thordersen.

Form.

Sk^rsla um tekjur og utgjold N. prestakalls ( N.

préfastsdæmi eptir 5 åra mebaltali, 48..— 18..

•'^Su - % T e k j
p. . . j ;

'3| ''ti^iiluVwi '^f' 'M^v
\. Tekjur af jbrbum, sem prestakallinu fylgja, og

sem eru:

a. Prestssetrib N., — N. hdr. ab dyrleika, — kii-

gildi heima N.

(Hér sé jorbinni stuttlega lyst, og getib hinna helztu

kosta og 6kosta hennar, samt skyrt fra, hve mikinn fénab

hérumbil hun framfæri i mebalåri).

Eptir hér meb fylgjandi ålitsgjorb hafa vibkomandi
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hreppstjérar (littektamenn) metib, ab jorbin sé sann- 1853.

gjarnlega leigb meb N. ålna landskuld, sem borgist 7. Decbr

Mnig: Rbd. /j Rbd. £
N. ål. i pedngum N.

N. ål. i fribu (eba fiski, eba bbru) . . N.

°§ N. kiigildum; leigur j)ar af væru N.
'

Pd. smjors N.

& Hjåleigur heimajarbarinnar:

1. N. — N. hdr. ab d^rleika. Land-

skuld N. ål., geldst frannig:

N. ål. 1 peningum N.

N. ål. f [>eim eba j>eim aurum, sem séu

nafngreindir N.

N. ål. i kvbbum, sem nafngreinist .... N.

ktigiidi N.; leigur jsaraf N. pd. smjors . . N.

2. N., — eins, og svo ef fleiri eru.

c. Kirkjujaroir:

1. N. — N. hdr. ab d^rleika. Land-

skuld, N. ål., geldst t>annig:

N. ål. i peningum N.

N. ål. i frftu, eba landvbru, eba fiski, eba

hverju sem helzt N.

N. ål. f kvbbum, sem nafngreinist .... N.

Kiigildi N.; leigur }>ar af N. pd. smjors . N.

2. N., — eins, og svo ef fleiri eru;

séu allar kirkjujarbir [)annig upptaldar. N.

2. Tekjur af fskyldum, ftokum og hlynn-

indum, sem fylgja prestakallinu eptir måldogum,

eoa obrum (nafngreindum) skjbium:

«. Brtikub af prestinum sjålfum : Rbd. /s

— hver séu, og hvab af ser gefi . N.

b. Oorum leigb:

— hver séu, og hvao af ser gefi . N.

c. 6notuo:

— hver séu, og Jjvf ekki notuo. N.

3. Tekjur af dtkirkjum og bænhusum, sem

nii eru eoa verib hafa, klaustrum og spftblum:

35*
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4853. " RbcL ^

7. Decbr. — Her s& 8 eti ^j ' hverjum aurum tekjur

— pessar ber ab gjalda, og {)ær reiknabar eptir J>vi . N.

4. Leigur af innslæba f jarbab6karsj6bnum

eptir (tilgreindura) skuldabréfum N.

— Hér sé gelib, ef prestakallinu fylgja pen-

ingar. eba geldfénabur, eba abrir munir, eba 6nol-

anleg itok, sem kynni mega selja og gjora arb-

berandi — og hvab J>etla mundi verba ab upp-

hæb, hérumbil —

.

5. Tekjur af s<5knunum: Rbd.
fi

a. Fasteignartfund af N. hdr. N. al. a N. Sk. N.

6. Lausafjartfund af N. hdr. N. ål. å N. - N.

c. Dagsverk ab tolu N å N. - N.

d. Lambafobur ab tolu N å N. - N.

— Hér teljast meb Marfu- og Péturs

lamba eldi ]par sem J>au eru, eba ef

fleiri eru f>ess kyns f6bur.

e. Offur ab tolu N., borgub meb N.

f.
Borgun fyrir aukaverk, greidd meb . N.

N.

6. Abrar iekjur:

— Hér sé. tilgreint, hverjar \>ær séu, og i

hverjum aurum borgabar, og séu j)ær eplir }>vi

reiknabar . . • N.
^ ii

j

Tekjurnar alls N.

IHgjttld. BbA.fi Kbå.P

4. Tillag til uppgjafa presta, eptir kgsbr.

AL Febr. 4705 . . N.

2. — til presla-ekkna, eplir kgsbr. 5.

Juni 4750, § 7 N.

3. Onnur utgjold . . . N.

Étgjoldin alls N.

Verba j)å prestakallsins hreinu tekjur N. N.
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Athugasemdir : |>egar presls-ekkja er i braubinu, 1853.

ber henni eptir kgsbr. 5. Juni 1750 § 1 (§2) N. parlur 7. Decbr.

af tekjunum.

Datum.

N. N.

Athugasemdir vib framanskrifab skyrsluform:

A. Tekjumar. \.a. |>egar meta skal braub, er sjålf-

sagt, ab telja bujbrbprestsins,l)ar sem hun er til, meb tekjum

braubsins. Ab telja arb prestssetranna, ab fra dregnum

tilkostnabi, er mjbg vandasamt, og ef meta ætti eptir J)vi,

hve mikib J)au gæfu af ser i tekjur, J)å yrbi })ab mat 6åreib-

anlegt, meb }>vf arburinn htytur ab vera mismunandi

eptir mismunandi åhaldi, enda mundi hann verba marg-

vfslega reiknabur. I réttri raun geta bujarbir presta

ekki reiknazt ab gefa meira. af ser i tekjur, en sann-

BJbrnu afgjaldi J^eirra nemur, eins og aubséb er, ef

prestur er bulaus, eba byr å annari jbrb, en byggir

P^estssetrib obrum og tekur afgjald af. J>vi J)ykir J>ab

rsU, ab mela prestssetrin til afgjalds, og telja afgjald

heirra meb tekjum braubanna. Nu J)6
prestarnir sjålfir

°Ptastnær séu kunnugastir ]?essum jorbum, [)å må virbast

sem
f>eir dæmi ab nokkru leyti i eigin sok, ef Jjeir einir

ab meta afgjald ^eirra, og [>ykir tiihlybilegt, bæbi

M ab firra })å rengingum, og i bbru tillili, ab abrir,

ovibkornandi menn, meti afgjaldib, og eru hreppstjérar,

Coa
j l>ar sem hreppstjéri ekki er nema einn, J)å hann

°S hinn littektamaburinn, — ålitnir })ar til hæfilegastir,

svo sem kunnugastir jorbum yfirhofub, og |jvf er }>eim

falinn })essi starfi å hendur. En frjålst er prestum ab

8jbra athugasemdir vib mat [)eirra, ef [)eim |>ykir eitt-

bvab ab, og verba t>ær athugasemdir seinna teknar til

Sreina) ef })ær reynast å belri åstæbum byggbar.

f>ar, sem åbiibarjorb er utlbgb Jringapresti, samkvæmt

k6ngsbréfi 18. April 1761, eba jnngaprestur hefir lengi

knib å sbmu jbrb, svo ab hana må ålita cokkurnveginn
v >ssa åbubarjbrb fyrir prestinn,

J)å sé henni lyst hér, og
skyrt frå huudrabatali hennar og afgjaldi; en sjålfsagt
er

>
ab afgjaldib ekki færist lit f rbd. og skildfnga dålkana.
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1853. 1; 6—c. Afgjald jarfømna sé reiknab til peninga

7. Decbr. eptir 5 ara (18..— 48..) me&alverfci å hinum åskilda

stuidaeyn. sé afgjaldib askiliB i fri&u, og ekki nå-

kvæmar tiltektø, J)å reiknist })a& eptir me&alver&i å

fri&u; sé J)a&åskilife i landvoru, 6tilteki&hverri, })å reiknist

\>ab eptir mefealverfci a hénni; sé [)a& åskilifc i fiski, 6tilteki&

i hverri fisktegund, f)å reiknist t>a& eptir mebalver&i å fiski;

sé ekkert tiltekib, nema ålnatal,
J)å

reiknist }>a& eptir

mefcalver&i a mefcalalin. J)a& er sjålfsagt ah telja kvafcir,

}>ar sem J>ær eru, me& afgjaldi jar&anna, svo sem dag-

slåttuslått, dagslåtl, skipsåréfcur, hestlån, og ef fieira er

{>esshåttar, og séu kvafcirf)essar, sem vist ålnatal alsta&ar

raun vera å, reiknafcar til peninga eptir mebalverfci å

me&alalin.

2. Hér séu talin ttok og hlynnindi, sem presla-

kallinu fylgja, en J)6 ekki J)au, sem fylgja prestssetrinu
1

sjålfu, sem jbrb []>\i })eirra skal getifc J)ar, sem prests-

setrinu er lyst — 1, a — og ar&ur {)eirra tekinn til

greina, |>egar afgjald J)ess er metib) svo sem: féfcur,

slægjuitok, beitarit5k, selstofcur, afréttir, skégar, skégar-

hogg, hrisrif, m6tak, grasatekja, scilvatekja, eggver,

diintekja, fuglatekja, fja&ratekja, laxveifci, silungsvetø 1
*

selvei&i, hvalreki, trjåreki, vertollar, I6&argjdld (?), skips-

uppsåtur, bu&arstæfci, ofFur.

5. Tiundir séu reikna&ar eptir ofannefndra 5 åra

mefcalverfei å me&alalin (op. br. 18. Marts 1853), en

dagsverk og lambafé&ur eptir somu ara mefcaltali a

^essurn grei&slum. OfFur og borgun fyrir aukaverk

(barnaskfrnir, kirkju innlei&slur, fermfngar, giptfngar, lik-

saunga, borgun fyrir likræ&ur og attest) skal telja svo,

sem goldizt hafa, Jjareb gjold J)essi ekki eru fast åkvdr&u&

meB logum. Samt må J^etta hvergi reiknast minna,

en login (tilskip. 27. Januar 1847 og 24. Decbr. 1834,

VI.) åkve&a minnst, J>are& prestur æti& getur ått heimt-

fngu å [)vf.

') saaledes rettet i SkyrsL II, 434; Original-Aftrykket har:

„prestakallinu".
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6. |>essu alribi er nauosynlegt vio ao bæta, J>areo

å sumum brauoum eru J>ær tekjur, sem ekki verba vel

heirnfæroar undir hin atrioin, svo sem : misaleiga prestsins

1 Reykjavik, — gjald t>ab, er nokkrir prestar i Norour-

landi få <ir jaroabékarsjocnurn, i stab hinnar fornu H6Ia

tofttu, — gjald })ab, er prestar i Mdla og Hiisavik få

fyrir brennisteinsnåm, og så sibarnefndi i grunnleigu af

kaupslaonum Hiisavik. — veibarhlutir prestanna i Vest-

tnannaeyjum og Grimsey, og fleira getur fwilfkt verib.

B. Utgjoldin. 3. Å sumum braubum eru kvabir

og {skyldur, sem hér skal tilgreina og reikna, og sé

um leib skyrt frå, å hverjum åkvorounum {>ær grund-

vallist. J>ab Jpykir og rétt, })ar sem prestar Jmrfa ab

kaupa cba eiga far, til })ess ab geta embættab i eyjum

eoa handan firbi, ab telja hér [>ann kostnab, sem [>ar af

leibir. (Sbr. tilsk. 27. Januar 1847, § 2).

Lov om den svævende Statsgj æld. Christians- 8. Decbr,

borg Slot den 8. Decembr. 1853. - udkast til

Loven forelagt Rigsdagen af Finantsministeren, og bilagt med
en tabellarisk Oversigt over de i Statskassen indestaaende

Midler til ult. Marts 1850-51-52- 53. Depart. Tid. 1853,

S. 914—916. — De Island vedkommende ere ikke særlig frem-

hævede. — Original-Aftryk i det Schultziske Officin, 2 Blade
1 Depart. Tid. 1853, S. 1009. Algreen-Ussings Samling
at Love og Anordninger m. v. vedkommende Danmark, 1853,
S. 265.

Lov om den svævende Statsgjæld.

Vi Frederik den Syvende åc. G. V.: Rigsdagen

har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet føl-

gende Lov:

De ifblge Lovene af 19. April 1850, 25. Novembr.

1851 og 7. Januar 4 853 om den svævende Statsgjæld

indtil Udgangen af Marts 1854 gjeldende Bestemmelser

forblive
i Kraft indtil den 31. Marts 1855.

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.

Gjvet paa Vort Slot Christiansborg den 8. Decbr. 1853.
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1853. Indenrigsministeriets Skrivelse til islandsk

Kjobmand Grosserer P. C. Knudtzon, ang. Mangel

paa Fodevarer ved Handelsstederne i Faxabugten.

Rhavn den 14. Deebr. 1853. — lal. Copieb. 1853,

Nr. 747.

Stiftamtmanden over Island, Grev Trampe, har

under 3. i f. M. til Ministeriet indberettet, at der især

paa Handelsstederne i Faxebugten viser sig en total

Mangel af Fodevarer og navnlig Kornvarer, og at der,

da Fiskeriet i Efteraaret næsten aldeles er slaaet feil, ikke

er Andet at forudsee, end at der i Sonder-Amtet snart

vil være Hungersnod, hvorhos Stiftamtmanden har be-

mærket, at Reykjaviks Handlende vel i Anledning heraf

have tegnet dem for Indkjob af 95 Tdr. Korn i Eng-

land med Postskibet, men at dette Qvantum maa an-

sees aldeles utilstrækkeligt til den nødvendigste For-

syning.

Under disse Omstændigheder maa Ministeriet ud-

bede sig Hr. Grossererens Erklæring snarest muligt

meddeelt, om De ikke maalte finde Dem foranlediget

til endnu i indeværende Aar at opsende Kornvarer til

en eller anden Havn i Sonder-Amtet, og i Tilfælde af

at Saadant ikke maalte kunne skee, og Regjeringen

saaledes vilde blive sat i den ubehagelige Nødvendig-

hed at oversende Korn til Landet for at forebygge den

befrygtede Ulykke, om og da paa hvilke Vilkaar De

maalte være villig til al paalage Dem Oversendelsen

til Reykjavik af i det mindste et Qvantum af 800 å

1000 Tdr. Kornvarer, som da maalte afsendes om mu-

ligt endnu i indeværende Maaned. — Indenrigsmini-

steriet den 44. Decbr. 1 853 f
.

') s. D. ligelydende Skrivelser til de andre Nabokjobmænd

:

M. W. Bjering, N. C. Havsteen, Jon Markusson, Svein-

bjcirn Jakobsen, Hygom & Paulsen. Copieb. sst. Nr.

748-752.
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Indenrigsministeriets Skrivelse til Marine-

ministeriet, ang. Laan af Korn til Sonderlandets

Forsyning. Khavn den 20. Decembr. 1853. —
Copieb. 1853, Nr. 757—8.

Stiftamtmanden paa Island, Grev Trampe, har til

Ministeriet indberettet, at der især paa Handelsstederne

1 Faxebugten viser sig en total Mangel paa Fodevarer

og navnligen Kornvarer, og at der, da Fiskeriet i Efter-

aaret næsten aldeles er slaaet feil, ikke er Andet at

forudsee, end at der i Sonder-Amtet snart vil være

Hungersnbd, hvorhos Stiftamtmanden har tilfoiet, at i

Anledning heraf Reykjaviks Handlende vel have tegnet

sig for Indkjobet af 95 Tdr. Korn i England med det

i Januar Maaned til Island retournerende Postskib, men
at dette Qvantum maa ansees aldeles utilstrækkeligt til

den nbdvendigste Forsyning, og Stiftamtmanden har

derfor andraget paa , at Ministeriet vilde sbrge for at

lade indkjbbe og opsende et Qvantum Korn, navnlig

Rug og noget Bankebyg, for at afhjælpe den bieblikke-

''ge Nbd.

Medens Indenrigsministeren under de forhaanden-

værende Omstændigheder maatte ansee det for nod-

vendigl, at der paa en eller anden Maade fra Statens

Side gjbres Skridt for at frelse Islands Indbyggere

fra den dem truende Nod , kunde man dog ikke

bortsee fra det mindre Onskelige i, at Staten direkte

°ptræder som Kornhandler, og Ministeriet henvendte

sig derfor strax til forskjellige Handlende her i Stadeu,

som pleie at opsende Varer til Handelspladserne i

Sonder- Amtet, med Forespørgsel, om de ikke maatte

finde dem foranledigede til endnu i indeværende Aar

at opsende Kornvarer til en eller anden Havn i

Sbnder-Amtet. Da det imidlertid neppe var at vente,

at nogen Handlende vilde paalage sig paa egen Risico

at opsende Kornvarer under de nærværende Forhold,

hvortil de ei heller efter Lovgivningen have nogen ju-
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1853. ridisk Forpligtelse, forlangte Ministeriet derhos, for det

20. Decbr. Tilfælde, at Saadant ikke maatte kunne skee, tillige de

Handlendes Erklæring, om, og da paa hvilke Vilkaar,

de maatte være villige til at paatage sig Oversendelsen

til Reykjavik af 800 å 1000 Tdr. Kornvarer.

I Henhold hertil har Ministeriet nu fra en af de

ovennævnte Handlende modtaget et Tilbud, som gaaer

ud paa, at han for egen Regning vil overfare og for-

handle det ovennævnte Qvantum Kornvarer med et

færdigt liggende Skib uden nogen særskilt Godtgjbrelsc,

naar Regjeringen vil laane ham dette Qvantum, som

han da vil tilbagelevere i ostersbisk Korn af ligesaa god

Qvalitet, senest i Juni Maaned næste Aar. Denne Maade

at ordne Sagen paa maa Ministeriet i alle Henseender

ansee som den fordeelagtigste, da derved mange Van-

skeligheder, der ellers vilde frembyde sig, kunde und-

gaaes, og man skulde derfor, da Marineministeriel an-

lages at være i Besiddelse af dertil tilstrækkeligt Korn-

forraad, tjensll. udbede sig velbemeldte Ministeriums

Yttringer behageligen meddelte, om Samme ikke maalle

see sig istand til fra eget Forbrug at afsee, og paa de

ovenangivne Vilkaar overlade Indenrigsministeriet, hvis

Sag det vil være at paasee deres Opfyldelse, del oven"

nævnte Qvantum af Kornvarer, eller forsaavidt delte

ikke maatte kunne skee, i det mindste Halvdelen

samme, idet man ligeledes under D. D. i denne An-

ledning har tilskrevet Krigsministeriet paa lignende

Maade, og Ibr man, med Hensyn til at Udsendelsen

nbdvendigen maa skee endnu i denne Maaned, imbde-

see Svaret snarest muligt. — Indenrigsministeriet den

20. Decembr. 1853 ^

) under 21. Decbr. er en Skrivelse afgaaet til Marinemini-

steriet, hvori bemærkes, at den til Island sendte Rn£»

som skal tilbageleveres, er af 116 Pds. Vægt hollandsk,

samt i tbrret Tilstand, og bnskes opsendt 100 Tdr. Banke-

byg istedenfor det ene Hundrede Tdr. Rug. Isl. Copieb-

sst. Nr. 761.
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Indenrigsministeriets Skrivelse til Stiftamt- *853.

manden over Island, ang. Opsendelse af et Parti ^TDecbr.

Kornvarer til Sonderlandets Forsyning. Khavn

den 23. Decbr. 1853. — fei. Copieb. ms, Nr. 767.

Herved undlader man ikke forelbbigen tjenstl. at

meddele Hr. Stiftamtnianden, at Indenrigsministeriet, i

Anledning af Deres Indberetning angaaende den i

Sonder- Amtet værende Kornmangel, har truffet Over-

eenskomst med Grosserer P. C. Enudtzon om, endnu

i indeværende Maaned at opsende Skonnerten ^Harriet"

til Reykjavik med et Qvantum af 900 Tdr. Rug og 50

Tdr. Bankebyg. — Af bemeldte Qvantum vil indtil 150

Tdr. Rug blive stillet til Hr. Stiftamtmandens Disposi-

tion, til at afhændes for en Udsalgspriis af i% Rbd., og

vil Ministeriet med fornævnte Skib, som allerede ligger

under Ladning og forventes at afgaae herfra midt i

næste Uge, meddele Hr. Stiftamtmanden det videre

Fornbdne i ovennævnte Henseende. — Indenrigsmini-

steriet den 23. Decembr. 4853.

Indenrigsministeriets Skrivelse til Stiftamt- 27. Decbr.

manden over Island, ang. Disposition over et til

Reykjavik opsendt Parti Kornvarer. Khavn den

27. Decbr. 1853. — Isl. Copieb. 1853, Nr. 769.

Ved Skrivelse af 23. dennes har Ministeriet med-

deelt Hr. Stiftamtmanden foreløbig Underretning om, at

man har truffet Overeenskomst med Grosserer P. G.

Knudtzon her af Staden om, at opsende til Reykjavik

900 Tdr. Rug og 50 Tdr. Bankebyg, for at afhjælpe

den Kornmangel, som nu finder Sted sammesteds, ifdlge

de fra Hr. Stiftamtmanden modtagne Indberetninger,

hvilket er skeet paa den Maade, at Ministeriet har laanl

Grosserer Knudlzon det ommeldte Qvantum Rug, imod

Tilbagelevering af et lignende Qvantum til næstkom-
mende Foraar.
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1853. I Forbindelse hermed undlader Ministeriet ikke al

27. Decbr. tilfoie, at man, for at sætte Hr. Stiftamtmanden istand

til saavidt muligt at efterkomme de til Dem indlbbne

Reqvisitioner fra forskjellige Communer i Sonder-Amtet,

har betinget sig, at af det ovennævnte Qvantum Rug

indtil 150 Tdr. ville ved Skibets Ankomst til Reykjavik

blive stillede til Deres Disposition. Idet man derfor

vedlagt tilstiller Hr. Stiftamtmanden Gonnossement over

de ommeldte 150 Tdr. Rug, maa Ministeriet have Dem

anmodet om at fordele samme, forsaavidt fornbdent

gjores, til vedkommende Communer efter bedste Skjon-

nende, imod at disses Bestyrelser indestaae for, at Be-

talingen derfor, beregnet til 12 Rbd. pr. Tonde, bliver

enten indbetalt med Gontanter i Jordebogskassen, eller

berigtiget ved Anvisninger paa solide Handelshuse her

i Staden, hvorhos tilfoies, at Grosserer Knudtzon har

forpligtet sig til, for det Tilfælde, at noget af disse 150

Tdr. skulde blive usolgt til næstkommende Foraar, da

at modtage det tiloversblevne Qvantum i Reykjavik,

hvorom der, ifolge hans Beretning, er meddeelt bans

Faktor, Fischer i Reykjavik, fornoden Ordre.

Om hvad der i den her omhandlede Henseende

maatte blive foranstaltet, forventer Ministeriet at mod-

tage Indberetning med det i Marts Maaned retournerende

Postskib, og derved tillige om Tilstanden i Sonder-

Amtet i det Hele. — Indenrigsministeriet den 27. De-

cembr. 1853,

1854. Kongelig Resolution ang. Foranstaltninger til

2'j5^- at forebygge Hungersnod i Sonder-Amtet. Chri-

stiansborg Slot den 2. Januar 1854. — isi. pepart.

Forest. og Resol. Prot. 1854, Nr. 1. — I Indenrigsministeriets

(Ørsteds) allerund. Forestilling 30. Decbr. 1853 foredrages en

med Postskib over Liverpool indsendt Beretning fra Stiftamt-

manden i Island, angaaende en paa Stmderlandet stedfindende

Fare for Bredmangel og deraf folgende Hungersnyd, hvis ikke

Korn blev snarlig opsendt dertil. Det i Efteraaret opsendte
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Parti Korn fandtes at være bedærvet. Paa et af Byfogden i 4854.

Reykjavik sammenkaldt Mede af de Handlende viste det sig, — ~-

at ingen Foranstaltninger vare fra deres Side folede til For- 2
-
Januar -

syning. Man tegnede sig der til Indkjbb af et lille Parti Rug
i England, men den danske Consul i Liverpool meldte, at der

ikke var noget at faa. Der maatte saaledes gjores Foranstalt-

ninger til at fore det forlangte Parti Kornvarer over fra Kø-
benhavn, og da Ministeriet var imod, at Regjeringen selv

overtog Leverancen og saaledes optraadte som Kornhandler,

henvendte man sig til Kjobmændene. Fra Grosserer P. C.

Knudtzon fik Ministeriet ogsaa det Tilbud, at han vilde fc5re

det forlangte Parti Kornvarer over og forhandle det, mod at

faa det forlangte Qvantum leveret som Laan, der in natura

skulde leveres tilbage i Juni eller Juli Maaned 1854. I An-

ledning af dette Tilbud var Marineministeriet villigt til at levere

Kornet, og det oversendte Parti skulde være 900 Tdr. Rug og

50 Tdr. Bankebyg, hvoraf 150 Tdr. skulde stilles til Stiftamt-

mandens Disposition til Fordeling i Communerne mod en Priis

af 12 Rbd. pr. Tde, som var den nuværende Markedspriis

med Tillæg af Fragt og Assurance. — Disse Foranstaltninger

nidstiller Ministeriet til kongelig Approbation.

[Kongelig Resolution]

:

Denne Beretning har været Os allerund. forelagt,

°§ bifalde Vi allern. de deri ommeldte Foranstaltninger,

-r Christiansborg Slol den 2. Januar 1854.

Lov angaaende overordentligt Lonningstillæg. 4. Januar.

Christiansborg Slot den 4. Januar 1854. —
Denne Lov, hvis fuldstændige Titel er: „Lov angaaende et

overordentligt Lonningstillæg for de ringere aflagte offentlige

Bestillingsmænd", er udkommen gjennem Finantsministeriet

(Sponneck), og bemærkes her i Forbindelse med senere Dyr-

tidstillægslove, som til en vis Grad ere komne til Anvendelse

med Hensyn til Embeds- og Bestillingsmænd paa Island. I

Althingets Forhandlinger anføres denne Lov dog ikke blandt

te almindelige danske Lovbud fra 1854, om hvis Udvidelse

til Island der var Sporgsmaal paa Althinget 1855. — Original-

Aftryk i det Schultziske Officin, 2* Blade i 4*°. Depart. Tid.

J 854, S. 1—3 5
Algreen-Ussings Samling af Love og Anord-

ninger m. v. Danmark vedkommende, 1854, S. 315-317,
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1854. Indenrigsministeriets Skrivelse til Handels-

10. Januar. huset Orum & Wulff, ang. Tilforsel af Korn til

Handelsstedeme i Nord- og Oster-Amtet. Khavn

den 10. Januar 1854. — isi. Copieb. 1854, Nr. 17.

I Forbindelse med Ministeriets Skrivelse af 22.

August f. A., hvori man udbad sig Handelshusets Er-

klæring i Anledning af et Andragende fra Sysselmanden

i Ofjords Syssel, betræffende den ved Handelen i O fjords

Handelssted dengang stedfindende Mangel paa Korn-

varer, har Ministeriet ikke villet undlade at meddele,

at Amtmanden over Nord- og Ost-Amtet har med det

nylig ankomne Skib fra Nordlandet indberettet, at For-

bruget af Kornvarer, navnlig som Folge af, at Behold-

ningerne vare opbrugte i forrige Vinter, tildeels til

Creaturers Fodring, har været langt stbrre end tid-

ligere, og at alle Handelssteder i Amtet strax i Efter-

aaret vilde være blottede for Korn. Amtmanden har

derfor anseet det for meget onskeligt, at Handelsskibene

maatte ankomme saa tidligt som muligt i Foraaret, og

Ministeriet tbr i Henhold hertil forvente, at der fra Han-

delshuset vil blive opsendt de fornodne Kornvarer til

de Handelssteder i Island, som pleie at forsynes af

Handelshuset, saasnart Veirliget tilsteder Skibsfartens

Aabning paa Island. — Indenrigsministeriet den 10.

Januar 1854 ^

is. januar. Indenrigsministeriets Skrivelse til Stiftamt-

manden over Island, ang. nærmere Angivelser

ved Sysselmændenes Indbetalinger i Jordebogs-

') Skrivelser af samme Indhold, og tildeels ligelydende, ere

under samme Datum afgaaede til nogle andre kjobenhavnske

Huse, som Handlende i Nord-Amtet, nemlig: Gudmann,

Hillebrandt & Bergmann og S. Jacobsens Sønner. Copieb.

sst. Nr. 18-20.
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kassen. Khavn den 13. Januar 1854. — 1854.

Isl. Copieb. 1854, Nr. 22. 13. Januar.

Ved Indenrigsministeriets Skrivelse af 27. April

1850 er det blandt Andet tilladt, at de Indbetalinger,

som Sysselmændene i Island have at gjbre til Jorde-

bogskassen for forskjellige dem betroede Oppeborsler,

kunne afgives under Eet, under Benævnelsen uSyssel-

afgifter". Da dette imidlertid har medfbrt, at der ikke

i Statsregnskabet har kunnet gjbres en speciel For-

klaring om de enkelte Indtægtsposter, saaledes som

disse ere opforle i Finantsloven, har Statsrevisoratet

henledet Opmærksomheden paa, at en saadan Regn-

skabsmaade ikke kan ansees stemmende med god

Regnskabsorden.

Ministeriet skulde derfor tjensll. have Hr. Stiftamt-

manden anmodet om, behageligen at ville paalægge

samtlige Sysselmænd i det Dem betroede Amt: for Frem-

tiden i de Anmeldelser, hvormed Indbetalinger til Islands

Jordebogskasse afgives, at specificere, paa hvilke Af-

gifter og for hvilket Aar Indbetalingerne skee, ligesom

det ogsaa, forsaavidt Afgifternes Belbb klareres ved

Anvisninger paa et Handelshus i Danmark, vil være

at iagttage, at Afgifterne specificeres i den Skrivelse,

hvormed Anvisningerne tilstilles Ministeriet.

Slutteligen undlader man ikke hoslagt at tilstille

Hr. Stiftamtmanden en Gjenpart af Ministeriets Skrivelse

af D. D. til Landfogden ilsland, denne Gjenstand betræf-

fende. — Indenrigsministeriet den 43. Januar -1854 \

') s. D. ere Skrivelser af samme Indhold afgaaede til Amt-

mændene og til Landfogden, med Tilfbiende, at Land-

fogden har at „iagttage den samme Regel med Hensyn til

de Qvitteringer, som af (haml udstedes for Belbbenes

Modtagelse, af hvilke Qvitteringer Prima bliver at tilstille

vedkommende Indbetaler, for at bilægges Regnskabet for

Sysselets Indtægter, men Secunda derimod snarest muligt

at indsende" (til Indenrigsministeriet . Isl. Copieb. sst.

Nr. 23. 24. 21.
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1854. Indenrigsministeriets Skrivelse til Udenrigs-

ministeriet, ang. Fremmedes Deeltagelse i Handelen

paa Island. Khavn den 18. Januar 1854. —
Isl. Copieb. 1854, Mr. 28.

Fra den Gommission, der, som Udenrigsministeriel

bekjendt, i sin Tid af dette Ministerium blev nedsat,

for at tage Lovudkastet om Handel og Skibsfart paa

Island under Overvejelse, er nu indkommen Betænk-

ning, hvori der ere foreslaaede adskillige Ændringer

i bemeldte Lovudkast. Saaledes er det, hvad i Sær-

deleshed Fremmedes Handel paa Island angaaer, ind-

stillet:

at fremmede Staters Undersaatler b8r tilstaaes

Adgang til Handel paa samtlige autoriserede Havne i

Island, dog saaledes, at alle fremmede Skibe, som

Jiomme direkte fra Udlandet, skulle, forend de beseile

andre Steder paa Landet, anlobe een af følgende sex

Havne, nemlig Reykjavik, Vestmannbe, Stykkisholm,

Isafjord, O fjord og Eskefjord, og der forevise deres

Skibspapirer; — at der ligeledes bor gives fremmede

Staters Undersaatter Adgang til, lige med Indenlandske,

at deeltage i Kystfarten paa Island, saavel som i den

mellemrigske Handel, dog saaledes, at fremmede Skibe

af 45 Commercelæsters Drægtighed og derunder ei

maae benyttes til Vareforsel, enten mellem forskjellige

Havne paa Island, eller mellem Island og de bvrige

Dele af Monarchiet 1

;
— at det endvidere skal være

fremmede Skibe i det i Lovudkastets § 2 ommeldte

Tilfælde tilladt at anlobe ikke blot Reykjavik, men og-

saa de 6'vrige under forste Indstillingspunkt anførte

Steder; — at der af al Handel, som drives fra Skib

direkte med Indbyggerne, bor, foruden den i Lovud-

kastet stipulerede almindelige Afgift af 2 Rbd. pr. Com-

mercelæst, endvidere i den forste Havn, som Skibet

anlbber til slig Handel, erlægges en Tillægsafgift af

') Lov 17. April 1868.
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3 Rbd. pr. Commercelæst; — at det tillades Spekulant- 1854.

handlere i alle Havne uden nogen Tidsindskrænkning at 18. Januar,

afhænde deres Varer til de der bosalle faste Handlende
^-*^v^,fc-

(jfr. Lovudkastets § 3); — at der af de Skibe, som

tilhore fremmede Stater, der ei ville indrbmme det

danske Flag saadanne Vilkaar, der af Regjeringen findes

antagelige, vil være at erlægge en Tillægsafgift af 10

Rbd. pr. Commercelæst, dog at denne Afgift kan af Re-

geringen efter Omstændighederne enten nedsættes eller

forhoies indtil et Belob af 20 Rbd.

I sin Motivering af dette sidste Indstillingspunkt

har Commissionen forudsat, at Indenrigsministeriet

vilde finde sig foranlediget til, forinden endelig Bestem-

melse derom tages, at brevvexle med Udenrigsministeriet,

for at forvisse sig om, at den Basis, der maalte vælges

af velbemeldte Ministerium, ansees for hensigtsmæssig

til derpaa at begrunde Underhandlinger med de paa-

gjeldende fremmede Stater, navnlig Spanien, der er af

stbrst Vigtighed for den islandske Handel, idet Com-

missionen bar formeent, at den Adgang, som ved Loven

aabnes for fremmede Nationer til en Deel af det danske

Monarchie, hvorfra de hidtil de facto have været ude-

lukkede, vilde kunne benyttes som et Middel til ved

Underhandlinger at forskaffe det danske Flag passende

Fordele i de Stater, hvor dets Ligeberettigelse med det

nationale Flag ikke er anerkjendt, i alt Fald forsaavidt

saadanne Fordele lade sig forene med det i de paa-

gjeldende Stater herskende Toldsystem.

Idet Ministeriet, i Henhold til hvad der saaledes

af Commissionen er yttret, næst at vedlægge et Exem-

plar af det tidligere Rigsdagen forelagte Lovudkast an-

gaaende Handel og Skibsfart paa Island, saavel som

en Extrakt af de af Commissionens Medlem Conferents-

raad Garlieb meddelte Bemærkninger, forsaavidt Afgifts-

forholdet i Spanien betræfler, tjenstl. skulde udbede

sig Udenrigsministeriets Yltringer om det heromhandlede

XV. tf. 36
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4854. Punkt behageligen meddelte, undlader jeg ikke lig*5

18. Januar, ijensll. at tilføie fdlgende Bemærkninger:

Ministeriel maa vel med Gommissionen erkjende,

al man ei ubetinget bor udelukke hine Staters Flag

indtil de indromme det danske Flag Ligeberettigelse

med sit eget. Men skjondl man saaledes, hvad selve

Tanken angaaer, maa være enig i Commissionens For-

slag, forekommer det dog Ministeriet at være baade i

Formen rettere og at aabne stcirre Sandsynlighed for

heldige Underhandlinger, naar den Berettigelse, som,

under de Vilkaar, der maatte blive bestemte ved Loven,

tilstaaes fremmede Stater til Islands Beseiling, ind-

skrænkes til dem, hos hvilke det danske Flag, navnlig

med Hensyn til islandske Produkter, ei er underkastet

stbrre Afgifter end del nationale Flag, men at dog Re-

gjeringen bemyndiges til, forsaavidt fuldkommen Lige-

berettigelse i en eller anden Stat ei kan opnaaes ved

Underhandlinger, dog at aabne samme Flag Adgang

til de islandske Havne imod en saadan Tillægsafgift,

som under det forenede Hensyn til Islands og til den

danske Handels og Skibsfarts Tarv maatte findes hen-

sigtsmæssige. Ministeriet vilde paa denne Maade for-

mentligen have en friere Bevægelse i de Underhand-

linger, som forventes at ville blive indledede angaaende

denne Gjenstand, end om der allerede slrax ved Loven

blev sat en vis Grændse. Forsaavidt derhos, hvad der

maaskee tor være Grund til at formode, disse Under-

handlinger kunne være tilendebragte inden den her-

omhandlede Lov kommer istand, kunde der, om den

end var forelagt Rigsdagen, gjbres saadan Afændring

i samme, som Udfaldet af Underhandlingerne maatte

tilsige, hvorom man iovrigt tor forvente, at Udenrigs-

ministeriet vil meddele sine Tanker. Det er vel ei

umuligt, al Rigsdagen kunde gjtfre Indvendinger mod

at give Regjeringen en saa -udstrakt Myndighed, som

her or antydet; del vilde da komme under Overvejelse,



Indenrm. Skriv. ang. Fremmedes Handel. 563

om Regjeringen kunde gaae ind paa en Begrændsning 4854.

1 denne Henseende, eller om den bor holde fasl ved ,*TT^^"'
, ' 18. Januar.
ae t her omtalte Forslag, i hvilket Tilfælde der neppe

vilde være Tvivl om, at Rigsdagen vilde bekvemme sig

tø at gaae ind paa Regjeringens Anskuelser i denne

Henseende.

Med Hensyn til Vigligheden af, at denne Sag frem-

mes med al mulig Hurtighed, tor Ministeriet forvente

Udenrigsministeriets behagelige Svar saasnart skee kan.

— Indenrigsministeriet den 48. Januar 4 854.

Indenrigsministeriets Skrivelse til det kong], so. januar,

danske Landhusholdnings-Selskab, ang. Agerdyrk-

nings-Redskabers Opsendelse til Nord- og Oster-

Amtet. Khavn den 30. Januar 1854. —
Isl. Copieb. 1854, Nr. 31.

Amtmanden over Islands Nord- og Ost- Amt har

i den i Gjenpart hoslagte Skrivelse anholdt om, at fol-

gende Agerdyrknings- Redskaber til de muligst billige

Priser maa til næstkommende Foraar ved del kongel.

Landhusholdnings-Selskabs Mellemkomst blive opsendte

til forskjellige Handelssteder i det ham betroede Amt,

nemlig:

12 Stkr. smaae amerikanske Plove,

10 Sæt Seleloi til 2 Heste,

10 Sikr. skotske Harver,

af hvilke Redskaber 2 Plove, 2 Sæt Seleloi og 2 Harver

tinskes opsendte til ethvert af Handelsstederne Skaga-

strand, Hofsos og Husavfk, og de Svrige til Ofjords

Handelssted.

I Anledning heraf skulde Ministeriel tjensll. an-

mode velbemeldte Selskab om, at fornævnte Agerdyrk-

nings-Redskaber, ligesom tidligere er skeet ved lig-

nende Lejlighed, maa ved Selskabels velvillige Foran-

staltning blive indkjcibte og opsendte til Island, og vil,

36 *
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1854
naaP ^e8n *nS over ^ e derved foraarsagede Omkost-

-L- ninger hertil Indkommer. Belobet blive Selskabet re-

30. Januar. fun deret. — Indenrigsministeriet den 30. Januar 1854
1

.

30. Januar. Indenrigsministeriets Skrivelse til det kongl.

danske Landhusholdnings-Selskab, ang. Andragende

om Agerdyrknings-Redskaber til Sysselmanden i

Dala Syssel. Rhavn den 30. Januar 1854. —
Isl. Copieb. 1854, Nr. 32.

Paa et af Sysselmanden i Dala Syssel inden Islands

Vestamt, Kammerraad C. Magnusen, under 24. Januar

185'2 til Indenrigsministeriet indgivet Andragende om,

uden Betaling at forundes efternævnte Agerdyrknings-

Redskaber, nemlig:

1 Svingplov af de lette skotske,

Seletoi til % Heste af det simplere Slags,

\ Harve og \ Tromle,

til Brug for ham selv og de af Sysselets Indbyggere,

som maatte bnske at afbenytte samme, blev der under

23. April næstefter svaret ham, at Ministeriet ikke kunde

bevilge det Ansøgte, da her ikke havdes nogen Sum

disponibel, hvoraf Omkostningerne ved disse Redskabers

Anskaffelse kunde afholdes.

Da Sysselmand Magnusen imidlertid i hoslagte An-

dragende har anholdt om, at disse Redskaber, med

Undtagelse af Seleloiet, som han for egen Regning har

anskaffet, maa blive ham skjenkede af det kgl. Land-

husholdnings-Selskab, skal Ministeriet tjenstl. henstil'6

til velbemeldte Selskab, hvorvidt samme maatte finde

Anledning til at bevilge det Ansogte, idet man om Sel-

skabets Beslutning i saa Henseende tor udbede sig

) Ved det islandske Departements Skrivelser 21. Februar

1854 til de københavnske Skibsrhedere paa Nordlandet

fordeles Redskaberne efter ovenangivne Plan. Isl. Copieb«

1854, Nr. 94-99.
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Underretning i sin Tid bebageligen meddeelt, hvorved 185 i.

dot Indsluttede forventes tilbagesendt. — Indenrigs- ^
ministeriet den 30. Januar 1854 J

.

30. Januar.

Islandske Departements Skrivelse til det kgl. 30. Januar.

Landhusholdnings-Selskab, ang. Andragender om

Agerdyrknings-Redskaber til Adskillige i Norder-

Amtet. Khavn den 30. Januar 1854. - isi. Copieb.

1854, Nr. 33.

Hoslagt undlader man ikke tjenstl. at tilstille det

kgl. Landhusholdnings -Selskab til behagelig Afgjorelse

tvende fra Amtmanden over Islands Nord- og Ostamt

hertil indkomne Andragender, hvori Pastor Vigfus Sig-

urdsson af Svalbard inden Thingo' Syssel og Snedker-

svend L. Thorarensen af Storabrekka inden Ofjords

Syssel anholde om, uden Betaling at forundes nogle

Agerdyrknings * Redskaber, af hvilke Andragender det

førstnævnte, som er affattet paa Islandsk og stilet til

Amtmanden, er ledsaget af en dansk Oversættelse. —
islandske Departements Expeditions- Contoir den

30. Januar 1854*.

l

) I Skrivelse 21. Februar 1854 (lsl. Copieb. 1854, Nr. 94*)

meddeler Ministeriet Amtmanden i Vester-Amtet, at Sel-

skabet har svaret,
((
at da det maa antages, at Suppli-

kanten er i Stand til at betale disse Redskaber, er der

ingen Anledning til at bevilge det AnsBgte".
2
3 I Skrivelse 21. Februar 1854 meddeler Departementet Amt-

mand Havstein Selskabets Svar: I) med Hensyn til den

Førstnævnte, som havde bedet om , t
en dansk Arbeidsvogn

med Seletoi ti i 2 Heste, samt til en Plov, som han alle-

rede har anskaffet" — at ligesom Selskabet ikke finder

Anledning til at skjænke ham de begjærte Redskaber,

eftersom han maa antages at være istand til at betale

disse, saaledes kan det heller ikke paatage sig at kjobe

Vogn til ham, selv om han vilde betale den, da Arbeids-

vogne ere saa forskjellige i Storrelse, Construction og Priis,

at kun den, der kjender de lokale Forhold, kan træffe et
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1854. Capitelstaxt for Hunavatns og Skagafjords
a^anuar. Sysse ier i Norder-Amtet, fra Medio Mai 1854 til

samme Tid 1855. FriSriksgafa den 31. Januar

1854. — Islandsk: Original-Gjenpart trykt som Schema

paa et Halvark i Folio, og ved Udfærdigelsen udfyldt med

de passende Tal. Nor&ri 1854, S. 9—10; Uddrag i tø6&61f.

VI, 180—181. Jevnf. Sig. Hansen:
tt
Um verolagsskrår" i

<t
Skyrslur um landshagi å Islandi" I, 234 ff.

Verolagsskrå, sem gildir ( Hiinavatns syslu og

i Skagafjaroar syslu fra rai&ju Mai måna&ar 1854

jafnlengdar 1855.

Silfur. Hundraft. Alin.

rd. sk. rd. sk. sk.

A. Nr. 1
1 27 30 y, 27 30 y3 22

— 2 (fard. 1854) 3 41 Va 20 57 16
'/2

5 18 31 12 25

3 57 28 72 23

2 61 y« 31 66 25 /2

3 30 26 48 21

2 7 l
/a 20 75 167a

17 44 17 44 14

13 7672 18 38 l4'/2

B. Nr. 10 » 28 ya 35 60 28 «/2

23 28 72 23

» 18 22 •48 18

» 17 y, 21 84 17 y*

C. Nr. 14 » » » »

21 13 12 ioy2

» 26 8 12 67^

1 7 \j% 9 36 7 '/2

t- 18 )) 59 12 28 10

— 19 » 86 y2 13 m/9 11

rigtigt Valg. — 2) med Hensyn til den Sidstnævnte, sohi

havde bedet om
<t
en liden amerikansk Plov med SeletiH

til to Heste", da havde Selskabet givet Haab om, at dette

vilde blive bevilget. Isl. Copieb. 1854, Nr. 93b
.

') Rubrikkerne ere fuldstændigen anførte i Capitelstaxten for

Hunavatns og Skagafjords Sysseler af 16. Januar 1851

(ovenf. S. 4-6).
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C Nr. 20

— 21

Nr. 22 3

— 23

— 24

— 25

— 26

E. Nr. 27

— 28 ..... .

— 29 ..... .

— 30

F. Nr. 31 i.. 4

32

— 33

— 34

— 35

— 36

— 37

^. Nr. 38 ..... . 3

— 39

— 40

— 41

— 42

— 43

Silfur. Hundrab.
Al*
Ahn.

rd o l\. sk.

» 35 43 72Hø OO

» 25 31 24 9*i*60

3 69 22 30 i

3 25 19 54

3 26 19 60 10 /2

3 2 18 12* Hø 1*1/2

3 20 19 24 IO /2

i) n » B 11

1 54 23 42 IQiy

1 47 Va 22*mHw 40 l

/2 lo

1m 32 lk 20 7V2 1

A

IO

4 64 181 KJ 64 lo

3 52*J Hé 21 24 1 f

3 \ 18X KJ 24

2 18 17 48 1

A

1

1

im 52 18X KJ 48X KJ 15

3 28 19 72 ID

H 6 15 tt 191Æ

3 16 19 tt IO

» 1) 1 * »

2 76 33
'

48 27

» 56 28 i) 22 y2

») • 77 n n 15 »/j

1 27 »/
2 D 24 V.

1854.

31. Januar.

Mefcalverb å hverju hundra&i og hverri alin i

uofndum landaurum verBur:

EPl'r A, eSa ( fn'&u 24.70V8 20

~ B, -.
( ullu, smjtiri og t6ig 27.18 22

- G, _
i lovijru af ullu . . 18.74 1

/« 15

- D, _
i fiski 19.74V2 16

- E, _
i m 2 1 .94 17V«

- F, -
i skinnavoru . . . . 18.40 14Vs

En me&alverfc allra landaura, saman taJin og skipt

me& 6, syna me&alverb allra me&alver&a

[hdr.] 21 Rd. 78 Sk. [og alin] 17% Sk.

Pri&riksgafu, 31. dag Januar-mån. 1854.

Havstein. Eptir fulimakt

Gu&mundr Johnsen.
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1854. Capitelstaxt for Oefjords og Thingoe Sysseler

si. januar.
t border- Amtet, fra Medio Mai 1854 tij samme

Tid 1855. Fridriksgåfa den 31. Januar 1854. —
Islandsk: Original-Gjenpart trykt som Schema paa et Halvark

i Folio, og ved Udfærdigelsen udfyldt med de passende Tal.

Norori 1854, S. 9—10 $ Uddr. i I>j6o61f. VI, 180-181. Jevnf.

Sig. Hansen : ttUm verciagsskrår'' i JSkyrslur um landshagi å

Islandi" I, 234 ff.

Verolagsskrå, sem gildir i Eyjafjarfcar s^slu og

l fringeyjar syslu fra mioju Mai-manaoar 4854 til jafn-

lengdar 1855.

A. Nr. 1
1

— 2 l

— 3 ,

— 4

— 5

— 6 ,

— 7 ,

— 8 .

— 9 ,

B. Nr. 10 .

— 11 .

— 12 .

— 13 .

C. Nr. 14 .

— 15 .

— 16 .

— 17 .

— 18 .

— 19 .

— 20 .

— 21 .

D. Nr. 22 .

— 23 .

— 24 .

Silfur. Hundrao.
Al*Ann.

rd sk. rd. sk. sk.

27 6 Vi 97 fiV*

)3J
64 99 iA/Af » 1 7 '/o11/2

5 1 tj\j v>

3 79 Ol/ tJU 94 '/o

2 61

3 45 27 7*2 Au

2 M'* 20 »

20 66 20 00 16ya

16 78 f/2 22 40 y2 18

» 27 33 72 27

H 23 28 72 23

% 17 21 24 17

1) 17 21 24 17

» » l) » n

» 23 14 36 1 1 %
26 8 12 6V2

8 10 8

1) 66 13 72 11

» 92 14 36 11 Va

1) 33 41 24 33

1) 26 32 48 26

4 l) 24 19

2 90 17 60 14

2 85 17 30 14

') Rubrikkerne ere fuldstændigen anftfrte i Capitelstaxten for

Hunavatns og Skagafjords Sysseler 16. Januar 1851 (ovenf.

S. 4-6).
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• • • •

• • t • •

Silfur. flundrac). Alin.

rd. sk. rd. sk. sk.

2 55 15 42 12Va

2 58 15 60 12 '/a

1
* *

40 21 24 17

l 47 l
/a 22 40

'/2 18

l 45 */i 22 10
»/» 17 S

l 31 !
/a 19 887a 16

4 22 16 88 18Va

3 22 19 36 15Va

2 55 15 42 127a

1 75 '/a 14 28 11 Va

1 327a 16 6 13

2 79 16 90 13 l
/a

» 6 15 N 12

3 12 18 72 15

u 28 y« 11 84 97a

2 83 34 36 27 '/a

» 45 22 48 18

76 » • 15

1 30 V* U u 25 Va

D. Nr. 25

— 26

E. Nr. 27

— 28

— 29

— 30

F. Nr. 31

— 32

— 33

— 34

— 35

— 36

— 37

G. Nr. 38

— 39

— 40

— 41

— 42

— 43

Mefcal verfe å hverju hundra&i og hverri alin i

nefndum landaurum verfcur:

Eptir A, eta i frftu 25.7? 20 1
/*

— B, — i ullu, smjori og l6lg 2(124 21

— C, — i tévoru af ullu . . . 19.19 15 1
/«

D, — i fiski 18. »> 14 1
/«

— E, — f 21.41 17

— F, — i skinnavoru 16.27V« 13

En mefcalverft allra landaura saman talin og skipl

meb 6 syna me&alverfe allra mefcalverfea

[hdr.] 21 Rd. 15 V« Sk. [og alin] 17 Sk.

Fri&riksgåfu, 31. dag Januar-mén 1854.

Havstein. Eptir fullmakt

Gubmundr Johnsen.

4854.

31. Januar.

Capitelstaxt for Nordermula og Sondermula

Sysseler i Oster-Amtet, fra Medio Mai 1854 til
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188>. samme Tid 1855. Fri3riksgafa den 31. Januar

31. Januar. {£54 — Islandsk: Original-Gjenpart trykt som Schema

paa et Halvark i Folio, og ved Udfærdigelsen udfyldt med

de passende Tal. Nor&ri 1854, S. 9-10; Uddrag i tød&dlf.

VI, 180—181. Jevnf. Sig. Hansen: uUm verolagsskrår" i

uSkyrslur um landshagi å Islandi" I, 234 ff. — Denne Taxt

anføres som publiceret i S8nder-Mula Syssel 1854.

Verolagsskrå, sem gildir 1 Norour-Miila syslu

og f Suour-Miila syslu fra mioju Mai-månaoar 1854 til

jafnlengdar 1855.

Sili

rd.

Å. Nr. 1
1 25

— 2 (fard. 1854) 4

— 3 5

— 4 4

— 5 2

— 6 3

^ 7 2

— 8 20

— 9 16

B. Nr. 10

— 11

— 12 •

"

— 13 f

C. Nr. 14

— 15 . .

— 16

— 17 f

— 18 •

— 19 1

— 20 -

— 21 .

D. Nr. 22 3

— 23 3

— 24 3

— 25 3

l
~) Rubrikkerne ere fuldstændigen anførte i Capitelstaxten for

Hunavatns og Skagafjords Sysseler den 16. Januar 1851

Covenfor S. 4—6).

r. Hundrab. Ann.

sk. rd. sk. SK.

1 1

1

1

25 11

A 24 24W^m ^™

le/ J2 3i 21
'

25

a 32 64m^ 26

33 18

31 24mm 25

25 80 20

65 20 65 16 Va

22 21 6IV2

29 36 24 29

24 30 i) 24

20 y2 25 60 20 y2

17'/2 21 84 177*

»> n

1972 12 18 ' 10

28 »/a 8 87 i 7

9 36

73 15 20
.

12

82 20 » 16

41 51 24 41

35 43 72 35

92 23 72 19

79 22 90 18 y2

71 22 42 18

25 19 54 15'/2
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D. Nr. 26

E. Nr. 27

— 28

29 • • • • •

— 30

F. Nr. 31

— 32

— 33

— 34

— 35

— 36

— 37

G. Nr. 38

— 39

— 40

— 41

— 42

— 43

Silfur. Huiulraft. Alin.

rd. sk. rd. sk. sk.

2 61 15 78 12
'Vi

ti » n

1 547a 23 49 '/a 19

l 48 22 48 18

1 30 19 66 16

4 10 16 40 13

3 54 21 36 17

2 21 13 30 lO'/a

1 71 »/a 13 92 11

1 23 14 84 12

3 8 18 48 15

6'/2 16 24 13

3 17 «/s 19 9 15 Ya

il W li

3 19 38 36 30'h

48 24 19

» 18
'/,

1 11 » 21 '/»

Eptir A, 27.30 Vs 22

- B, — i ullu, smjori og télg . . 28.42 23

- c, — i tévSru af ullu . i . . . 22.9 IV* 18'/

- D, — f fiski 20.80 Vs 16V
- E, — i \jsi . 21.86V« 17"/

- F, 16.37 13

1854.

31. Januar,

MefcalverS å hverju hundra&i og hverri alin i

nefndum landaurum verfcur:

En me&alverfc allra landaura samantalin og skipt

me& 6 s^na me&alver& allra mefealver&a

[hdr.] 22 Rd. 94V2 Sk. [og alin] I8V* Sk.

Fri&riksgåfu, 31. dag Januar-man. 1854.

Havstein. Eptir fullmakt

Gu&mundr Johnsen.

Indenrigsministeriets Skrivelse til Udenrigs- 3 1. januar,

ministeriet, ang. Udforsels-Told og Skibs-Afgifter

1
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1854. i Norge. Khavn den 31. Januar 1854. —
^Ta^Tr. Isl C°Pieb -

l854
>
Nr

'
42 '

Ved hoslagt tjensll. at tilstille Udenrigsministeriet et

Andragende, hvori Kjobmand og Borger i Reykjavik

Jon Markusson besværer sig over, at han ved Ud-

klareringen af den ham tilhorende Galease Christine

Marie af Reykjavik
,

Capitain J. L. Duhn , i Foraaret

1852 maatte betale til Toldvæsenet i Mandal i Norge,

foruden Udførselstolden af den derfra udforte Trælast

og Skibsafgifter, 50 pCt. af de samlede Afgifter i For-

hoielsesafgift, paa Grund af at Skibet tilhørte ham som

islandsk Borger, men ikke som dansk Borger, skulde

jeg lige tjensll. anmode Udenrigsministeriet om, behagel.

at ville foranledige det her berørte Forhold nærmere

oplyst, og tor man om Udfaldet i sin Tid forvente sig

meddelt Underretning ved Bilagets Tilbagesendelse.

Indenrigsministeriel den 31. Januarii 1854.

6. Febr. Kongelig Resolution ang. Understottelse til

Uddannelse i Tegnekunsten. Christiansborg Slot

den 6. Februar 1854. — Isl. Depart. Forest. og Resol.

Prot. 1854, Nr. 7. — I Indenrigsministeriets (Orsteds) aller-

underdanigste Forestilling 1. Februar anføres, at der ved

foregaaende kongelige Resolutioner i Aarene 1851 til 1853 var

bevilget Sigurd Gudmundsson af Skagafjords Syssel en Under-

støttelse af 100 Rbd. aarlig for at fortsætte sin Uddannelse i

Tegnekunsten, deels paa Grund af de ualmindelige Anlæg som

han havde yttret, deels paa Grund af de af ham gjorte Frem-

skridt ifolge de ham givne hæderlige Vidnesbyrd af Professor

Hetsch og Tegnelærer Helsted, der gave Udsigt til, at han ved

sin Tilbagekomst til Island kunde optræde som Tegnelærer.

Han havde nu gjennemgaaet Kunstakademiets lavere Klasser

i den korteste Tid, dette er tilladt, og havde efter den sidst i

afvigte Aar afholdte Prove faaet Adgang til Modelskolen og

derved tillige til at concurrere til Akademiets Medailler.

Ministeriet finder derfor, at han bor anbefales til fortsat Under-

stottelse og indstiller:
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"at der af Renlerne af den ved allerh. Resolu-

tion af 25. Juli 1844 oprettede Understøttelsesfond for

Island maa for indeværende Aar allernaadigst for-

undes indbemeldte Sigurour Gubmundsson fra Island

en Hjælp a f 100 Rbd."

[Kongelig Resolution] :

Indstillingen bifaldes. — Christiansborg Slot den

6. Februar 1854.

1854.

6. Febr.

Kongelig Resolution ang. Undersogelse af de

islandske Svovlminer. Christiansborg Slot den

6. Februar 1854. — Isl. Dep. Forest. ogResol. Frot. 1854,

Nr. 8. — Indenrigsministeriet (Ørsted) foredrager i allerund.

Forestilling af 28. Januar 1854 Indholdet og Resultaterne af

k gl. Resolution 19. Mai 1851, hvorved Dr. Hjaltalin fik det

Hverv, at undersøge Svovlminerne i Krysuvik og Husavik, og

derefter at indkomme med nærmere Forslag om deres frem-

tidige Anvendelse og Behandling. Han skulde ligeledes over-

være Afleveringen af Husavik Svovlværk, hvis Forpagtningstid
var udlbben. — Med Hensyn til de sidstnævnte Miner da be-

føndtes disse at være i en saa slet Tilstand, at der ikke kunde
være Tale om at fortsætte deres Drift for Statens Regning i

den nærmeste Fremtid, ligesom det ei heller var at vente, at

nogen privat Entrepreneur vilde overtage samme. Minerne
ved Krysuvik fandt Dr. Hjaltalin derimod lovende, og vendte

derfor tilbage til Sønderlandet, for at anstille- nærmere Under-

søgelser, og navnlig for at søge Oplysninger om den Hurtighed,

hvormed Svovllagene kunne antages at reproducere sig. Allerede

»Efteraaret 1851 indsendte Dr. Hjaltalin en foreløbig Beretning,

°g androg tillige paa, at der maatte tilstaaes ham en længere

Tid til Undersbgelserne og til Udmaalingen af Solfatara-Virk-

somheden i Island, hvortil han anslog i det mindste et halvt

Aars Tid : især ventede han at det vilde finde Bifald, at han

undersøgte Minerne paa Sønderlandet saa nøiagtig som muligt,

da han havde faaet Vished om, at disse Miner vare af en langt

betydeligere Udstrækning end man hidtil havde antaget. Til

disse Undersøgelser havde han for egen Regning anskaffet sig

i Kjbbenhavn de fornødne Apparater, for at kunne foretage de
nødvendige Udmaalinger, saavel som adskillige andre physikalske
og chemiske Redskaber til mineralogiske Undersøgelser. I

6. Febr.
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1854. Sommeren 1852 var Dr. Hjaltalin kommen tilbage og havde

6. Febr. til Ministeriet indgivet deels en udførlig Beretning om Resul-

- taterne af hans fortsatte Undersøgelser, deels Forslag til den

fremtidige Anvendelse og Behandling af Svovlminerne paa

Sønderlandet. Ministeriet havde i Anledning deraf indhentet

Betænkning fra Bestyreren af Frederiksværk, Etatsraad Ehlers,

og denne havde erklæret, at efter de af Dr. Hjaltalin med-

delte Oplysninger ere de islandske Svovlminer ikke tidligere

blevne saaledes bearbejdede, eller det vundne Svovl saaledes

behandlet, som det er nødvendigt for at gjøre dem saa ind-

bringende som muligt. Dette fandt han imidlertid at burde

skee. Minerne paa Nordlandet fandt han, ifølge de af Dr.

Hjaltalin meddelte Oplysninger, at burde opgives, hvorimod

Udsigterne til Drift af Sønderlandets Svovlminer vare meget

mere lovende 5 imidlertid fandt han dog de nu tilveiebragte

Oplysninger ingenlunde tilstrækkelige, og kunde derfor ikke

tilraade Regjeringen at optage Minerne, der desuden laae paa

privat Grund, eller at bevilge de dertil fornødne Penge. Der-

imod mente han , at Regjeringen burde offentliggjøre de af

Dr. Hjaltalin tilveiebragte Oplysninger, og opfordre Private til

at tage Minerne under Bearbeidelse, i hvilken Henseende

Indlændinge ubetinget burde gives Fortrin for Fremmede. —
Etatsraad Forchhammer havde i en Betænkning yttret, at de af

Hjaltalin anstillede UndersØgclser ufortjene ihØiGrad Regjeringens

Opmærksomhed", thi uagtet man havde Beretning om endeel

af de nye Svovlminer i de saakaldte „BrennisteinsfjØll", maatte

dog ethvert nyt Bidrag til Oplysning om disse Miners Be-

skaffenhed være af Vigtighed. Ministeren forbeholder sig der-

for, naar en yderligere Betænkning fra Forchhammer er mod-

tagen, at indkomme med et nærmere Forslag om Minernes

fremtidige Anvendelse, men indstiller nu foreløbig:

ct
al Dr. med. Hjaltalin, i Anledning af hans for-

længede Ophold i Island i Aarene 1 85-1 og 1852 (fra

Septbr. 1851 til Mai 1852), for at undersøge de der-

værende Svovlminer, allern. maa forundes en Under-

støttelse af 500 Rbd. af den paa indeværende Aars

Finantslov § 4 9 B d opførte Sum".

[Kongelig Resolution]

:

Indstillingen bifaldes, — Christiansborg Slot den

6. Februar 1854.
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Lov ang. direkte Indførsel samt Tarifen for 1854 -

Lastepenge. Christiansborg Slot den 8. Febr. J^J^
1854. — Denne Lov er udkommen igjennem Finansmini-

steriet (Sponneck) , men er ikke publiceret i Island eller ud-

given paa Islandsk (Forordn. 21. Decbr. 1830; den anftfres

lier paa Grund af dens Bestemmelser i § 3. — Original-Aftryk

i det Schultziske Officin, 2 Bl. i 4 t0
. Departem. Tid. 1854,

S. 121-122. Algreen-Ussings Samling af Love og Anord-

ninger Danmark vedkommende, 1854, S. 344—346.

Lov angaaende den directe Indfbrsel fra andre

Verdensdele, samt angaaende Tarifen for Lastepenge.

Vi Frederik den Syvende &c. G. V.; Rigsdagen

har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet fbl-

gende Lov:

1. Fra 1. April 4854 skal for alle transatlantiske,

afrikanske, ostindiske, chinesiske og australske Pro-

dukter, med Undtagelse af Horn og Arrak, som fra

oversbisk Sted, i indenlandske eller fremmede privi-

legerede Nationers Skibe, hjemfares til en toldpligtig

Havn sbndenfor Sund- og Strbmtoldlinien, i Indførsels-

tolden
,

dog uden al Sportlerne herved nedsætles,

komme til Afkortning den beviislig erlagte Sund- eller

Strbmtolds Belbb, saafremt det godtgjbres, ved Ud-

klarering fra de dansk-vestindiske Oer med de der

udfærdigede Toldexpeditioner, og ved Udklarering fra

andre Steder med vedkommende danske Consuls eller,

forsaavidt en saadan ikke findes paa Afladningsstedel,

med Stedets Ovrigheds eller Toldopsyns Attest, at

Varerne ere indladede i Skibet paa denne dels Reise

i en transatlantisk Havn eller paa nogen udenfor Middel-

havet beliggende afrikansk Plads, eller i Ostindien,

China eller Australien. Dog skal Toldvæsenet være

bemyndiget lil at indrbmme bemeldte Afkortning ogsaa

i saadanne Tilfælde, hvor de ovennævnte Attester paa

Grund af særlige Omstændigheder ikke haves, naar

det ved andre Beviisligheder paa antagelig Mande
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1854. godlgjtfres, at de paagjældende Varer ere indladede

8. Pebr. paa en oversoisk Plads som ovenmeldl.
*~~^~~m*-

I de samme Tilfælde, i hvilke efter § 1 Afkort-

ning for den erlagte Sund- eller Stromtolds Belob i

Indførselstolden finder Sted, eftergives ogsaa, naar Fyr-

og Vartegnspenge i Sundet eller Belterne beviislig ere

erlagte, de for Indgaaende bestemte Fyrpenge efter

Tarif Lilr. D. til Plakaten af 13. Marts 1844 saavel af

de Varer, der ere berettigede til den i § 1 omhandlede

Begunstigelse, som af Skibets med samme bestuvede

Dræglighed.

3. Tarifen for Lastepenge Litr. C. til Plakat af

13. Marts 1844 angaaende adskillige Forandringer i

Forordn, af 1. Mai 1838, sammenholdt med Plakat af

9. Juni 1847 angaaende adskillige Forandringer i Told-

anordningerne
,

ophæves fra 1. April 1854, og blive

Lastepenge fra samme Tid at erlægge efter folgende

Tarif:

å Com-

mercelæst.

Rbd. Sk.

1) For Reiser fra indenlandsk Sted til andet,

Altona, Færderne, Island, Grbnland og de

dansk- vestindiske Besiddelser herunder

indbefattede, Intet.

Reiser til eller fra fremmede Steder

ved Elben, samt Helgoland, naar Eider-

kanalen passeres, samt Reiser imellem de

nævnte fremmede Steder og Ribe, Hjerting

eller Ringkjobing og Aggerkanal (denne

exklusive) betragtes som Reiser fra inden-

landsk Sted til andet.

$) For alle andre Reiser » 48

Uprivilegerede Skibe, forsaavidt de

ikke indkomme direkte fra Steder uden-

for Europa , tilsvare disse Lastepenge

med 50 pCt. Forhfcielse; ligeledes svenske
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å Com- 4854.
raercelæst. „ »

Rbd. Sk. 8. Febr.

Skibe, som udlosse Salt, for det dermed

bestuvede Lasterum.

" 3) Af Skibe, som fra fremmed Sted indfdre

Beeg, Potaske og Tjære, beregnes Laste-

pengene for det med disse Varer virkelig

bestuvede Lasterum , uden Hensyn til

hvorfra eller med hvilken Nations Skibe

Indførselen skeer, ikkun med » 32

4. De Skibe og Ladninger, for hvilke der efter

1. April 4 854, i Medhold af Lov af 7. Januar 4853,

gjcires Fordring paa de ved Plakaten af 27. Marts 1844

hjemlede Begunstigelser, skulle ikke være berettigede

til at nyde de ovenfor ved §§4 og 2 foreskrevne Af-

kortninger, og skulle derhos Skibene erlægge Laste-

penge efter de hidtil gjældende Regler.

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette. —
Givet paa Vort Slot Christiansborg, den 8. Febr. 4 854.

Lov ang. en forandret Benævnelse for den io. Febr

bestaaende Myntfod. Christiansborg Slot den

10. Februar 1854. — Udkast til denne Lov er forelagt

for den danske Rigsdag af Finantsministeren i Novbr. 1853.

Dep. Tid. 1853, S. 961. — Loven selv i Dep. Tid. 1854,

s - 123. Algreen-Ussings Samling af Love og Anordninger

m - v. vedkommende Danmark, 1854, S. 356. Original-Aftryk

i det Schultziske Officin, 2 Bl. i 4t0
. - Sendt til Island til

Publikation (uden dog at være oversat paa Islandsk overeens-

stemmende med Forordn. 21. Decbr. 1831) i et Antal af 25

Exempl. til hver Amtmand med Isl. Depart. Cirkul. 10. April

1854 (Isl. Copieb. 1854, Nr. 266-268} og derefter publiceret

i Synodalforsamlingen i Reykjavik i Juli Maaned 1855, og i de

fleste af Landets Jurisdiktioner, saaledes: 1854 i Reykjavik By

og i' alle Sonder-Amtets Sysseler med Undtagelse af Borgar-

fjords Syssel; 1855 i Snæfellsnes Syssel, men ikke i de (Ivrige

Sysseler i Vester-Amtet; ligeledes i samme Aar i Skagafjords,

Thingbe og begge Mula Sysseler i Nord- og Oster-Amtet,

XV. //. 87
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1854. derimod ikke i Hunavatns og Oefjords Sysseler. I Althingets

^n^*- Session 1855 er denne Lov bragt under Omtale, som en der

10. Febr. blandt andre almindelige Love kunde udvides til Island, og i

Henseende dertil foreslaaes nogle nødvendige Redaktionsfor-

andringer (Ti'o. fra alfn'ngi Tslendmga 1855, S. 773-774).

Disse ere imidlertid ikke blevne foretagne fra Regjeringens Side
1

.

Lov angaaende en forandret Benævnelse for den

bestaaende Myntfo

Vi Frederik den Syvende dc. G. V. : Rigsdagen

har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet føl-

gende Lov:

\. Den ved Forordn, af 5. Januar 184 3 2 an-

ordnede Rigsbankmyntfod skal for Fremtiden benævnes

»Higsmyntfod, ligesom de Dalere, der udmyntes efter

samme til I8V2 Stkr. af een Mark fiint Sdlv Ctfllnsk

Vægt, skulle benævnes Rigsdalere.

2. Alle i Kongeriget lovligt circulerende indenlandske

Myntsorter og Repræsentativer 3
af ældre Benævnelse

vedblive at gaae efter de hidtil gjældende Regler: den

paa Rigsbankmynt lydende Daler for een Daler Rigs-

mynt, Rigsbankskillingerne for ligesaa mange Skilling

Rigsmynt, og saa fremdeles.

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette. —
Givel paa Vort Slot Christiansborg, den 10. Febr. 4 854.

10. Febr. Finansministerens Bekj endtgj oreise om frem-

tidige Udprægninger af Rigsmynt. Khavn den

10. Februar 1854. - Original -Aftryk i det Schultziske

Officin, 2 Bl. i 4'°. Depart. Tid. 1854, S. 150. Algreen-

Ussings Samling af Love og Anordninger m. v. Danmark ved-

kommende, 1854, S. 356.

') Justitsmin. Skriv. 18. Novbr. 1856.

a
) istedenfbr denne Forordning foreslog Althinget at citere

den for Island gjeldende Forordn. 20. Marts 1815.

3
) Althinget foreslog at udelade Ordene : „Kongeriget", samt

uog Reprøsentativer".
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Bekjendtgjorelse om fremtidige Udprægninger af 1854.

Rigsmbut. x— —
10. Febr.

Ved allerhbieste Resolution af 8. dennes har det

behaget HaDs Majestæt Kongen allernaadigst at be-

myndige Finantsministeriet til at bringe fblgende aller-

hbieste Bestemmelser til almindelig Kundskab:

1 ) a t Benævnelsen Species ved fremtidige Udmbntninger

skal bortfalde, og denne Mbnt for Fremtiden benævnes

Dobbeltrigsdaler og udmbntes som 2 Rigsdaler,

2) at Angivelsen af Courantværdien ved fremtidige

Udmbntninger bortfalder, og

3) at der vil blive udpræget halve Rigsdalere eller

48 Skilling -Stykker efter Rigsmbnlfoden eller 37

Stykker paa den fine Mark.

Hvilket saaledes herved bekjendtgibres. — Finants-

ministeriet den 10. Februar 1854.

Indenrigsministeriets Skrivelse til Amtmanden is. Febr.

over Nord- og Oster-Amtet
,
ang. Anvendelse af

Amtets oecoaomiske Fond til Kjob af Agerdyrk-

nings-Redskaber. Khavn den 13. Febr. 1854. —
téh Copieb. 1854, Nr. 72.

At Ministeriet i Overeensstemmelse med Hr. Amt-

mandens Indstilling i behagel. Skrivelse af 20. Oktbr.

f. A. bifalder, at de hos Dem i Behold værende 54 Rd.

56 Sk. af forrige Aars Renter af Nord- og Ost- Amtets

oeconomiske Fond maae anvendes til derfor at anskaffe

nogle Agerdyrknings Redskaber, der agtes tildelte een

eller tvende duelige Jordbrugere i Amtet, som ikke selv

formaaer at anskaffe sig saadanne, del skulde jeg ikke

undlade til behagelig Efterretning og videre Foranstalt-

ning herved tjenstl. at meddele. — Indenrigsministeriet

den 13. Februar 1854.

Indenrigsministeriets Skrivelse til Stiftamt- is. Febr.

manden over Island, ang. Reykjavik Communes

37*
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<854. Laan til Bygningsarbeide. Khavn den 13. Febr.

l^l^biTl854. — Id. Copieb. 1854, Nr. 76.

At Ministeriet, i Anledning af det med Hr. Stift-

amtmandens behagel. Skrivelse af 4 4. Oklbr. f. A.
1

modtagne Andragende fra Reykjavik Kjobstads Commu-

nalbestyrelse, bifalder, at bemeldte Communalbestyrelse

til Opforelse af et Opbevaringssted for Byens Brand-

og Arbeids-Redskaber maa oplage elLaan af indtil 250 Bd.,

mod at samme afbetales inden Udlobet af 3 Aar efter

Laanets Stiftelse, det skulde jeg herved tjenstl. meddele

Dem til behagel. Underretning og videre foiende Foran-

staltning. - Indenrigsministeriet den 4 3. Februar 4854.

is. Febr. Indenrigsministeriets Skrivelse til Ministeriet

for Kirke- og Underviisningsvæsenet, ang. Forslag

om Nedlæggelsen af Præstekaldet Flugumyri og

Hofstadir. Khavn den 13. Februar 1854 *. —
lal. Copieb. 1854, Nr. 87.

(

I Anledning af et af Biskoppen over Island til

Ministeriet for Kirke- og Underviisningsvæsenet indgivet

Forslag om, at Flugumyre og Hofstada Præsiekald ved

indtrædende Vacance maa nedlægges, og Hofstada Me-

nighed forenes med fiolum og Vidvik Kald, og at i saa

Fald Jorden Vidvik maa, for at anvendes til Præstesæde

i det combinerede Kald, mageskiftes med Lehnsjorden

Hjaltastadir med tilhorende Hjaleier, samt at Jorden

Vidvik midlertidigen, indtil nysmeldte Combination

kommer i Stand, maa blive overdraget Præsten til

Holum imod Erlæggelse af den sædvanlige Afgift, har

velbemeldle Ministerium i behacel. Skrivelse af 25.

August f. A. begjærl delle Ministeriums Foranstaltning

til, at bemeldte Jord Vidvik, der hidtil har været over*

') Kirke- og Undervisningsministeriets Skrivelse til Biskoppen

over Island 28. Februar 1854.
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bragen Sysselmanden i Skagafjords Syssel, ved Be-

sættelsen af nysnævnte Sysselmandsembede holdes

disponibel for at anvendes i forberdrte Oiemed.

Paa Grund heraf har Ministeriet, efterat det ved

^en nylig stedfundne Besættelse af det ovennævnte

Sysselmandsembede er blevet bestemt, at vedkommende

Sysselmand ikke for Fremtiden skal erholde Brugen af

Jorden Vidvik, men at denne vil være at inddrage

under vedkommende Godsadministration, under D. D.

tilkjendegivet Amtmanden over Nord- og Ost- Amtet,

at Ministeriet, under Forudsætning af, at der i sin Tid

maatte findes Anledning til at gaae ind paa Combina-

tionen af de ovennævnte Præstekalde og det foreslaaede

Magelæg af Jorderne Vidvik og Hjaltastadir med til-

hørende to Hjaleier, imod hvilket sidste Forslag der

itivrigt ikke fra dette Ministeriums Side vil findes Noget

at indvende, saafremt vedkommende Beneficiarius kan

tilvejebringe tilstrækkelig Hjemmel for hans Dispositions-

ret over de værende to Hjaleier, maa dnske at Præsten

Paa Holum maa komme fortrinsviis i Betragtning til at

erholde Jorden Vidvik til Brug, saafremt han maatte

onske saadant og være villig til at betale en saadan

BYgselafgi ft, som Amtmanden paa den kongl. Kasses

Vegne maatte finde antagelig og passende, hvorimod

man i andet Fald har anmodet Amtmanden om at for-
«

anstalte Jorden borlbygsiet paa anden Maade, dog saa-

ledes, at samme, i Tilfælde af at forommeldte Combi-

nation kommer i Stand, holdes disponibel i det for-

berbrle Oiemed.

Hvilket jeg ikke har villet undlade herved tjenstl.

at meddele velbemeldte Ministerium til behagel. Efter-

retning. — Indenrigsministeriet den 4 3. Februar 1854.

Capitelstaxt for Vester-Amtet fra Medio Mai u. Febr

1854 til samme Tid 1855. Stykkesholm den

14. Februar 1854. — Islandsk: Original -Gjenpart,

*
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Capitelstaxt for Vester-Amtet.

1854.

14. Febr.

trykt som Schema paa 2 Blade i 4 to
. og ved Udfærdigelsen

udfyldt med de passende Tal. Uddr. i J>j6f)61f. VI, 180-181.

Jevnf. Sig. Hansen : HUm verolagsskrar" i aSkyrslur um lands-

hagi å Islandi" I, 234 fl'.

Kapituls-Taxti fyrir M^ra og H nappadals, Snæfells-

ness, Dala, Baroastrandar, Isafjaroar og Stranda s^slur,

i Islands vestur-amti, gildandi frå mioju Mai månaoar

1854 til sbmu tioar 1855.

Yc5ru og aura
tegundir.

A. Nr. 1
1

. .

— 2 . . .

— 3 . . ,

4 . .

— 5 . . ,

— 6 . .

— 7 . .

— 8 . .

— 9 . .

B. Nr. 10

— 11

— 12

— 13

C. Nr. 14

— 15

— 16

— 17

— 18

— 19

— 20

— 21

D. Nr. 22

— 23

— 24

— 25

— 26

E. Nr. 27

— 28

Silfurmynt. å landsvisu hdr. faraflal

• • • . #

• mø

rbd. rbsk. rbd. rbsk. rbsk.

25 66 25 66 20 »/a

3 4272 20 63 167a

5 W/% 30 87 2474

3 62 29 16 237a

2 567a 31 4 24*'«

3 507a 28 20 2272

2 283
/4

1 •

16 14 16 14 13

12 80»-4 16 41 13 l

/6

» 26 !/a 33 12 v 267a

1 2173 27 8 21 2
s

> V

1773 22 8 177»

1672 20 60 167a

» 407e II » »

15 9 36 7 y.2

» 2974 » II D

» 67a 12 18 974

I) 66 V* » »

1
' SV/i • i

» 3674 tt II •

• 27 U D 1

3 61 y4 21 7972 17 »/»

3 38 20 36 16 74

3 » 18 » W/6

2 65 16 6 l25/e

2 73 16 54 13'

4

1 11 ' 16 69 13>
1 44 21 84 17 Va

) Rubrikkerne ere fuldstændigen anførte i Capitelstaxten for

Vester-Amtet den 11. Febr. 1851 (ovenf. S. 24- 27),

-
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Vbru og aura

tegundir.

Gapitklstaxt for Vkster-Amtet.

Silfurmynt. å landsvisu hdr. jiaraflal.

• •••••

rhsk. rbd. rbsk. rbsk.

i* 40 21 24 17

i 21 18 27 UV*

4 SV/

2

17 42 14

3 49 21 6 16 5
.6

3 8 18 48 W/b

2 22 17- 80 W/i

1 58 19 24 l52
/5

3 11 18 66 15

» 6 15 1 12

2 943
4 H

»

• 521
/*

• »

2 45 » i

• 71 1
/*

1 a

11 66
n

1 20

1854.

14. Febr.

— 30

F. Nr. 31

— 32

— 33

— 34

— 35

— 36

— 37

G. Nr. 38

— 39

— 40

— 41

— 42

— 43
— —

Meoalvero å hverju hundraoi og hverri alin i

fyrtoldum landaurum verour:
, ^ &f

hundrab. 1 alin.

Silfurmynt. rbd. rbsk. rbsk.

Eptir Litr. A. eba i fribu
24

— B. — i ullu, smjori og t61g 25

_ c. — i ullar t6-vbru ... 10

— D. — i fiski 18

— E. — i tysi
19

— p #
— i skinna-voru .... 18

En mebalverba summa allra landaura, skipt meb 6,

synir ho fubm ebalverb allra mebalverba

[hdr.] 19 Rbd. 58 Sk. [og alin] 15% Sk.

t>egar meta skal fyrtalda landaura til hundrabs, verbur:

Eptir Litr. A: 1 hundr. 1 kyr, snemmbær, i fardogum.

_ — 6 ær, lobnar og lembdar, i far-

dogum.

— 6 saubir fcrévelra og eldri, å

hausti.

8 saubir tvævetra, å hausti.

12 saubir veturgamlir, å hausti.

74 7
/s l9 B

/e

70 20 V«

75 85
/s

54 Vs 145/e

51 15 5
/s

24 143/5
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1854.

14. Febr.

Eptir Lilr. A: 1 hundr. 8 ær geldar, a hausti.

— — 1 piilshestur, 5 til 12 vetra, ifar-

dbgum.

— 90 aln. 1 hryssa, jafngb'mul, i fardbgum.

— B: 1 hundr. 12 fj6rfcungar af ullu, smjori

e&a télg.

— G: — 60 pbr eingirnissokka. 180 pdr

sjévetlfnga.

— D: — 6 vættir af sérhverri, [>ar til-

nefndri, fiskitegund.

— E: — 1 tunna, eoa 120 pottar lysis.

— F: — 4 fjércungar af nautsskinni.

— 6 — af kyr-, hross- og

selskinni.

— 8 — sauibskinni.

— 12 — ærskinni.

— 240 lambskinn.

Islands vesturamts skrifstofu, Slykkishélmi {>ann 14.

Februar 1854.

P. Melsted. E. S. Einarsen.

16. Febr, Finansministeriets Bek
j
endtgj oreise angaaende

Udprægning af Dobbelt-Rigsdalere. Khavn den

16. Februar 1854. — Denne Bekjendtgjbrelse anføres

ikke som publiceret i Island, og er heller ikke udgiven paa

Islandsk; den findes imidlertid omtalt som forelagt Althinget

1855 (Tife. frå alf. i'slend. 1855, S. 772-773). - Original-

Aftryk i det Schultziske Officin, 2 Bl. i 4*°. Departem. Tid.

1854, S. 181. — Algreen-Ussings Samling af Love og An-

ordninger m. v. Danmark vedkommende, 1854, S. 369.

Bekjendtgjorelse angaaende Udprægning af Dobbelt-

Rigsdalere.

Ved allerh. Resolution af 4 4. d. M. har Hans Ma-

jestæt Kongen allern. bifaldet, at der udpræges Dobbelt-

Rigsdalere med folgende Præg: paa Adversen Hans

Majestæts Brystbillede med Overskrift: Fredericus VII.
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D. G. Daniæ, V. G. Rex., og paa Reversen Indskriften : 1854.

2 Rigsdaler, omgivet af Egelov. 16- Febr-

Dette bekjendtgjbres herved til almindelig Efter-

retning, med Tilfoiende, at denne Myntsort nu vil vorde

sat i Omlob. — Finansministeriet den 16. Februar

1854,

Capitelstaxt for Reykjavik By, samt for flere

Sysseler i Sonder-Amtet, fra Medio Mai 1854 til

samme Tid 1855. Islands Stiftamtshus og Laug-

arnes den 20. Februar 1854. — Denne Taxt antores

som publiceret i Reykjavik, samt i Rangårvalla og Arnes Sys-

seler — Islandsk: Original -Aftryk fra Stiftsbogtrykkeriet i

Heykjavik, 2 Blade i 4*>. Uddrag i I>j6o61f. VI, 180-181.

Jevnf. Sig. Hansen:
tt
Um verolagsskrår" i

tt
Skyrslur um lands-

bagi å Islandi" I, 234 ff.

Verolagsskrå, sem gildir i Reykjavik, Borgar-

tjaroar, Gullbringu og Kjosar, Årness, Rangårvalla og

Vestmannaeyja syslum, fra mioju Mai månaoar 1854 til

sama tfma 1855.

er f)å hundrao
Silfurverfe. å landsvisu. erf)ålaL
rbd. rbsk. rbd. rbsk. rbsk-

Nr. V . . . . . 23 17 23 17 is'/a

• 18 »

66 28 12 227a •

4 .
;

44 V2 27 68 22

5 . , 27 y2 27 42 22

26 26 16 20 72
2

7 . 47a 1 » 1

8 . i . 9V2 15 972 12

9 , , 777a 13 7 10'/2

Nr. 10 . . . . . . » 27 \U 84 6 27 'A

U . 22 y2 28 12 22 Va

12
, 19'/2 24 36 19 l

,2

13 . , I6 l

/a 20 60 16'/2

') Rubrikkerne ere fuldstændigen anførte i Capitelstaxten for

Reykjavik By m fl. 31. Januar 1851 (ovenf. S. 13—16).
2
) rett. 21 Sk.
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1854.

20. Febr.
Siliurvero.

er Jiå hundrab
a landsvisu. er J)å

1 al

15 .

16 .

17 .

18 .

19 .

20 .

21 .

— 23 . .

— 24 . .

— 25 . .

— 26 . .

E. Nr. 27 . .

— 28 . .

— 29 . .

— 30 . .

F. Nr. 31 4

* •

32

33

34

35

36

37

1 DU. rusk. 1DU 1 DSK. IDSK.

1 » n

22 13 72 11

85 V« II »

a 6 11 24 9

w 71 »

1 9'/s 1 » U

» 3673 • • B

» 28 1) » n

3 68 22 24 18

3 67 22 18 18

3 59 21 66 17 '/a
i

3 60
»/, 21 75 177«

3 4>/3 18 57 15

1 27 19 21 15Vi

1 41 21 89 17

1 35 y3 20 50 1672

1 33 20 15 16

4 56 18 32 1472

3 50 21 12 17

2 88 17 48 14

2 31 18 56 15

1 69 20 60 I6»/2
i

3 18 » 14 Vi

» 6 15 * 12

2 76 1

1 37 * •

2 70 /
D

» 80 ft 1

» 74 1 »>

• 94 H

G. Nr. 38 2

- 39

- 40

- 41

- 42

- 43

Meoalvero a hverju hundraoi og hverri alin f fyr-

lo Idum landaurum ver&ur:

er [>å hdr.

å landsvisu. 1 alin.

Silfurvero. rbd. rbsk. rbsk.

Eptir A. eoai Frfou 22 33^
— B. — f Ullu, smjari og téig . . 26 76 Va
— C. ~~ i T6voru af ullu .... 12 48
— D. — f Fiski 21 29
— E. — { L^si 20 3 P/4
— F. - i Skinnavoru 18 43 14

er få
1 £

rbi

18

2 1 Va

10

17

16V4
Si

.
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mecalvero allva landauni, samantalio og skipt

meo
6, synir aoal-mebalvero allra meoalveroa

[hdr.] 20 Rbd. 27 Va Sk.' [og alin] ttiVi Sk.

t>egar meta skal fyrtalda landaura til hundraos, verour:

Eptir A: hver k^r snemmbær å vio hundrao;

eins 6 ær lo&nar og lembdar i fardoguni;

Hka 6 sauoir |>révelrir og eldri,

eoa 8 sauoir tvævetrir,

eoa 12 veturgamlir,

eoa 8 ær geldar å hausti

;

eins åburoarhestur, 5 til 12vetra, i fardogum;

en hryssa, å sama aldri, 90 ålnir, eoa BU hdr.,

svo IVa ver&s hennar er a vio hundrao.

Eptir B. gjora 12 fj6roiingar af ullu, smjbri eoa télg,

hundrao.

— G. — 60 por eingirnissokka, e&a 180 por sjo-

vetlinga, hundrao.

— D. — 6 vættir af sérhverri fiskitegund }>ar

tilnefndri hundrao.

— E. — 1 tunna, eoa 120 poltar lysis, hundrao.
1 — F. — 4 fjoroiingar nautskinns hundrao;

eins fjéroungar af kyr-, hross- og

sel-skinni; en 8 fjéroiingar sauoskinns

og 12 fjéroiingar ærskinns; svo og 240

lambskinn.

Islands stiptamtshiisi og Laugarnesi, 20. Februarm.

1854.

J. D. Trampe. H. G. Thordersen.

Capitelstaxt for Skaptafells-Sysselerne i Son- 20. Febr.

der -Amtet, fra Medio Mai 1854 til samme Tid

1855. Islands Stiftamtshus og Laugarnes den 20.

Februar 1854. — Islandsk: Original-Aftryk fra Stifts-

bogtrykkeriet i Reykjavik, 2 Blade i 4*°. Uddr. i ft6o61f. VI,

180—181. Jfr. Sig. Hansen: uUm ver&lagsskrår" i „Skyrslur

um Jandshagi å Islandi" I, 234 ff.
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1854. VerMagsskra, som gildir i Auslur- og Veslur-

20. Febr. Skaptafells sfslu, frå mi&ju Mai røana&ar 4853 til sama

"^tima 4854,

er [)å hundrab
Silfurvei'5. å landsvi'su. er fa lal.

rbd. rbsk. rbd. rbsk. rbsk.

NTr 1 of\ OlAl 9n 91Al

Q o QQ ILOO /3
1 *717 OU 1 A14

Q Q 4y i2
91 oy 1 #

i 9 OD OlAl
IA4U 1 fy17

X o cO »4: Ol)
1A|/
iy 72

1? o /(O Al)
QO lo

ty 1
» 1

Q 1 Å
i

1 /I14
1
1

1 1 I/*11/4

o Q OO l

/2 lo iy 1 Al/lu {2

JMr. iu . . . » • •
O/t 1 /.
-04 74 oli

QA OA 1
p
j»4 ;4

1

1

1 y/4 O/læ4 OO »974
19 17 72

1Æl Q/1o4 17 /2

1 Q 1 xlp lo lA 1 relo

i\r. 14 • . . • • »

i *i 1 /I pyolA 7

li? 9ftA\J u l »

1*7 O 1 1

1 1
04æ4 y

1 Q
i) !»

IQ 1a »> »

9ft 0/ w »

91 9Q
»>

iN 1 • £Æ • . • • " » 1) »

OQ 9 Ib o4 la 74

» n »

11 12 » 93/
4

1 l • 1)

Nr. 27 . . . ... »

'

» 1 i »>

. . i 25
»/, 18 94 15

« 29, , i 20 18 12 l4'/2

— 30 . 14 17 18 14

Nr. 31 . . . • • • 3 66 14 72 li
3

81 17 6 13V2

•) Rubrikkerne ere fuklstændigen anførte i Capitelstaxten for

Skaptafells Sysselerne 31. Januar 1851 (ovenf. S. 16—18).

2
) rett. 193

/4 Sk. (ikke 19 Vaj.

3
) rett. IV Sk.
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Silfurverfe.

rbd. rbsk.

F
- Nr. 33 2 35

— 34 1 94 Va

— 35 1 381/3

— 36 3 12

— 37 5«A
G. Nr. 38 2 88

— 39 .

— 40 ..... . 2 37

— 41 »

— 42 69'A

— 43 » 78 lA

Mefealverfe é hverju hundrafei og hverri alin < fyr-

Uildum landaurum verfeur:

er f>å hdr. er
f)å*

å landsvi'su 1 alin.

Silfurverfe. rbd. rbsk. rbsk.

Eplir A. eoa f Frfou 19 2 15^4

B. — i Ullu, stnjbri og lélg . . 23 87 19

C. — f T6v6ru af ullu . . . . 10 8

D.
—

'

i Fiski 14 27 11V9

E. — 18 9 14'/2

F. — 15 67 12'/«

En mefealverfe allra landaura, samantalife og skipt

me& 6, s^nir afeal-mefealverfe allra mefealverfea

[hdr.] 16 Rbd. 80 Sk. [og alin] 13V« Sk.

(>egar meta skal fyrtalda landaura til hundrafes, verfeur:

Kptir A: hver k^r snemmbær å vife hundral);

eins 6 ær lofenar og lembdar i fardogum;

Ifka 6 saufeir J)révetrir og eldri;

efea 8 saufeir tvævetrir,

efea 12 veturgamlir,

efea 8 ær geldar å hausti;

eins åburfearhestur 5 til 12 vetra, i fardtfgum;

en hryssa, a sama aldri, 90 alnir, efea
3A hdr.,

svo lVs verfes hennar er å vife hundrafe.

er J)å hundrafe

å landsvisu.

rbd.

14

15

16

18

8

rbsk.

18

84

16

72

12

er f)å 1 al.

rbsk.

11*
Va

127«

13

15

10 V«

1854.

20. Febr.
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1854.

20. Febr.

Eptir B. gjora 12 fjéroungar af ullu, smjori eoa télg,

hundrao.

— G. — 60 por eingirnissokka, eoa 180 por sj6-

vetlfnga, hundrao.

— D. — 6 vættir af sérhverri fiskitegund J>ar

tilnefndri hundrab.

— E. — 1 tunna, eoa 120 pottar tysis, hdr.

— F. — 4 fj6roungar nautskinns, hundrao;

eins 6 fj6roungar af k^r-, hross- og

sel-skinni; en 8 fjéroiingar sauoskinns

og 12 fjéroiingar ærskinns; svo og 240

. lambskinn.

Islands stiptamtshiisi og Laugarnesi, 20. Februarm.

1854.

J. D. Trampe. H. G. Thordersen.

28. Febr, Indenrigsministeriets Skrivelse til Kjobmand

N; Chr. Havsteen af Reykjavik, ang. Befragtning

af fremmede Skibe. Kjobenhavn den 28. Febr.

1854. — Isl. Copieb. 1854, Nr. 118.

I et til Ministeriet indkommet Andragende, dat. 6.

d. M., har De, i Forening med Dhrr. islandske Kjob-

mænd M. V. Bjerring , T. F. Thomsen og Sveinbjorn

Jacobsen, navnlig paa Grund af de nuværende poli-

tiske Forhold, anholdt om Tilladelse til at maatte be-

fragte og benytte fremmede Nationers Skibe til Deres

Handel paa Island, saavel til at bringe Cargavarer dertil

som Retourvarer derfra, efter Omstændighederne enten

til og fra Udlandet, eller til og fra Danmark.

Efter at Ministeriet i denne Anledning har ind-

hentet Betænkning fra Grosserer-Societetets Comitée,

undlader man ikke til Efterretning for Dem og de ovrige

Andragere at meddele, at Ministeriet ikke finder sig

befbiet til at gaae ind paa det ommeldte Andragende.

En saadan Tilladelse vilde nemlig indeholde en Und-

tagelse fra den bestaaende Lovgivning, hvortil der saa-
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meget mindre skj6nnes at være nogen tilstrækkelig 1854.

Anledning, som der ikke er nogen Grund til at antage,
28^FebT

al det danske Flag skulde, i det af Dem forudsatte

Tilfælde, at Krigsforhold maatte indtræde, være mindre

sikkert end de fremmede Flag, om hvis Benyttelse der

kunde være Tale, og at de islandske Handlende der-

for skulde være udsatte for nogen Fare ved som hid-

til i det Væsentlige at være indskrænkede til Benyttelsen

af danske Skibe. — Indenrigsministeriet den 28. Febr.

1854.

Kirke- og Underviisnings-Ministeriets Skrivelse 28. Febr.

ti] Biskoppen over Island, ang. Forslag om Ned-

læggelse af Præstekaldet Flugumyre og Hofstadir

i Skagafjords Syssel. Kbavn den 28. Febr. 1854.
— Is). Copieb. 1854, Nr. 119.

I Forbindelse med Skrivelse herfra af 25. Aug.

f- A. undlader man ikke tjensll. at meddele Deres Hoi-

ærværdighed til behagel. Efterretning, at Indenrigs-

ministeriet har under 13. i d. M. underrettet dette Mini-

sterium om, at det ved den nylig stedfundne Besættelse

af Skagafjords Sysselmandsembede er blevet bestemt,

at vedkommende Sysselmand ikke for Fremtiden er-

holder Brugen af Jorden Vidvik, men at denne vil

være at inddrage under vedkommende Godsadmini-

stration, samt at det derefter ér blevet tilkjendegivel

Amtmanden over Nord- og Ost-Amtet, at Indenrigs-

ministeriet med Hensyn til den i Forslag bragte even-

tuelle Henlæggelse af Hofstada Sogn til Holum og Vidvik

Præstekald og det foreslaaede Magela^g af Jorden Vidvik

med Hjaltastadir med tilhorende to Hjaleier maa onske,

at Præsten paa Holum maa komme forlrinsviis i Be-

tragtning til at erholde Jorden Vidvik til Brug, saafremt

han maatte onske saadant og være villig til at betale

en saadan Bygselafgilt, som Amtmanden paa den kgl.

Kasses Vegne maatte finde antagelig og passende,
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hvorimod oftnævnte Ministerium i andel Fald har an-

modet Amtmanden om, at foranstalte Jorden borlbygslet

paa anden Maade, saaledes at samme, i Tilfælde af at

den ovennævnte Combination kommer i Stand, holdes

disponibel i forberbrte Oiemed. — Ministeriet for Kirke-

og Underviisningsvæsenet den 28. Febr. 1854.

3. Marts. Lov ang. Forandring af Straffebestemmelser for

ftvaksalveri. Christiansborg den 3. Marts 1854. —
Denne uLov hvorved Straffebestemmelserne i 5. Paragraph i

Forordn, af 5. Septbr. 1794 forandres" (til Bøder indtil

100 Rd. eller simpelt Fængsel indtil 4 Maaneder, og i Gjen-

tagelsestilfælde enten disse Straffe, eller under meget graverende

Omstændigheder Fængsel paa Vand og Brød), er udkommen
igjennem Justitsministeriet (A. V. Scheel). Den er forelagt

Althinget i 1855, men afviist, paa Grund af at Forordn, af

5. Septbr. 1794 ansees som ugjeldende i Island. (Ti'o. fra

alfungi Islend. 1855, S. 773). Original-Aftryk i det Schultziske

Officin, 2 Bl. i 4*°. Depart. Tid. 1854, S. 212—213. Algreen-

Ussings Samling af Love og Anordninger m. v. Danmark

vedkommende, 1854, S. 381.

20. Marts. Kongelig Resolution ang. Understøttelse for

en Landvæsens -Elev. Frederiksborg Slot den

20. MartS 1854. — IsL Depart. Forest, og Resol. Pxot

1854, Nr. 15. Indenrigsministeren (Orsted) foredrager i en

allerunderd. Forestilling af 13. Marts, at der ved kgl. Resol.

1. April 1852 og 8. Juni 1853 var tilstaaet Sæmundur Eiriksson

fra Island Understøttelse til at lære Landvæsenet, og til at

foretage en Reise i Jylland, for at gjøre sig nærmere bekjendt

med enkelte Dele af det danske Landbrug, navnlig med Eng-

vandingsvæsenet. Han ansøgte nu om Understøttelse til at

anskaffe sig nogle Bøger og andre Nødvendigheds- Artikler,

samt Redskaber, da han fra Landhusholdnings-Selskabet havde

faaet en Plov og et Nivelleer-Instrument ; han Ønskede nemlig

Seletøi til 2 Heste, en dansk Harve, samt en To- og en Tre-

hammel, og endelig en lille Arbeidsvogn. Bekostningerne hertil

anslog han til 60—70 Rd. Ministeriet indstiller derfor:
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uat der i indbemeldte Oieined maa tilstaaes Is- 1854.

lænderen Sæmundur Eiriksson en Understøttelse
^o^Marts^

80 Rd. af Renterne af det ved allerhoieste Resolution

af 25. Juli 1844 oprettede Understøttelsesfond for

Island".

[Kongelig Resolution]

:

Indstillingen bifaldes. — Frederiksborg Slot den

20. Marts 1854.

Finantslov for Finantsaaret fra 1. April 1854 ^. Marts

til 31. Marts 1855. Frederiksborg Slot den 23.

MartS 1854. — Original-Aftryk i det Schultziske Officin,

56 Sider i 4to
. - Depart. Tid. 1854, S. 305-324. Algreen-

Ussings Samling af Love og Anordninger m. v. vedkommende

Danmark, 1854, S. 393—482. — Her anfores kun, hvad der

direkte henføres til Island. — Uddrag.

Vi Frederik den Syvende o. s. v. G. V

Cap. I. § 14. De islandske Intrader fores lil Ind-

tægt med nedenstaaende 27,029 Rd. Sk.

Spocial- Hoved-
summer, summer.

1. Almindelige Indtægter: Rd. /X Rd. p>

a. Afgift af Arv og overdragne Ejen-

domme 900

b. Gebyrer for Bevillinger og Bestal-

linger 020

c. Rangskat 450
1970

2. Særegne Indtægter:

a. Syslernes Forpagtningsafgifter . . 2010

b. Laugthingsskriverltinnen ...... 32

c. Administrerede Mandtalsbogsintrad. 000

d. Kongetienden 2800

e. Laugmandslold 340

f. Gebyrer for islandske Sbpas . . . 1730

g. Afgift af Skibe efter Plakat af 28.

Decbr. 1830 § 13 2480

XV. B. 38
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1 854. Spcfoial- Hoved-
summer, summer.

23 -
Marts

- Rd. /J Rd. fi

h. Indtægter af det kgl. Jordegods . 7520

i. Forpagtningsintrader 75

k. Renten af Kjbbesummen for Jorden

Laugarnes 112

1. Afgift af Jorden Bessastad m. m. 100

m. Tilfældige Indtægter 1000
19459 6

3. Afdrag paa Kjbbesummer for

solgt Jordegods og Eiendomme, samt

Renter af de i de solgte Eiendomme

endnu indestaaende Salgscapilaler 1000

4. Tilbagebetaling af foreskudte Summer 5200

lait Indtægt . . . 27629 6

Gap. II. § 29. Til Indenrigsministeriet bevilges:

Speeial- Hoved-
summer. summer.

B. Island: Rd. /5 Rd. /J

a. Udgifter, Indenrigsministeriet ved-

kommende:

1. Lonninger, Contoirhold, m. v.

9285 Rd. » Sk.

2. Andre Udgifter . . 5470 — 16 —
14755 16

b. Udgifter, Justitsministeriet ved-

kommende:

1. Lonninger til Justits- og Politi-

Embedsmænd og Betjente 4100 Rd.

2. Udgifter til Medicinal-

væsenet:

a. Linninger . . 5080 Rd.

h. Andre Udg. . 400 —
5480 —

9580



Finantslov for 1854—1855. 595

Special- Hoved- 1854.
summer. summor.

Rd
- '

Rd
- ^ 2Tm^.

c
- Udgifter, Ministeriet for Kirke- og

Underviisningsvæsenet vedk.

:

Udgifter til Geistligheden

3162Rd.72Sk.

2. Det lærde Skolevæsen:

«• Lbnninger . . 8250 Rd.

6. Andre Udg. . 5240 —
13490 —

16652 72

d. Uforudseelige og tilfældige Udgifter 4000
44987 88

• • • • Hvorefter alle Vedkommende sig have at

rette. — Givet paa Vort Slot Frederiksborg den 23.

Marts 1854.

Kirke- og Underviisnings-Ministeriets Skrivelse 23. Marts,

til Stiftamtmanden og Biskoppen over Island, ang.

Afgangsprøven ved Pastoral-Seminariet i Reykj avik.

Khavn den 23. Marts 1854. — isi. Copiebog 1854,

Nr. 155. — Islandsk: Uddrag i Ti&indi um stj6rnarmål. Islands

I, S. ]-2.

Med behagelig Skrivelse af 5. Novembr. f. A. har

Hr. Stiftamtmanden og D. Hoiærv. hertil indsendt et af

Forstanderen for den geistlige Dannelsesanstalt i Reykja-

vik, Professor Pétursson, indgivet Forslag om, at der

ved Afgangsexamen ved bemeldte Læreanstalt maatte

for de propædeutiske Discipliner gives en særskilt

Charakleer, der vilde være at sammenlægge med de

ovrige ved bemeldte Examen givne Specialcharakterer.

Ministeriet kan imidlertid, i Henhold til de Grunde,

som i saa Henseende af Dem i nysberbrle Skrivelse

ere udviklede, ikke Andet end finde Betænkelighed ved

at gaae ind paa det foranforte Forslag, der vilde have

til Folge, at Examen ved Præsteskolen vanskeligen vilde

38*
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4 854. kunne absolveres inden Udlobet af den for Underviis-

23. Marts, ningen i Pastoral Seminariet foreskrevne Tid af to Aar,

medens der paa den anden Side efter de stedfindende

Forhold formentligen ikke kan være Tale om at for-

længe den saaledes bestemte Undervisningstid.

Idet Ministeriet derfor med Hr. Stiftamtmanden og

Deres Hbiærv. maa være enigt i, at det i denne Hen-

seende bor have sit Forblivende ved den hidtil fulgte

Fremgangsmaade, hvorefter Psychologi og Logik vel

fremdeles ville være at docere ved Præsteskolen og

deri at aflægge Prdve ved Afgangsexamen fra Semi-

nariet, men uden at dog de derved givne Charakterer

lægges til de i de theologiske Discipliner givne Cha-

rakterer ved Hovedcharakterens Udregning, skulde Mi-

nisteriet, forsaavidt der af Ephoratet i forberorte Skri-

velse er yttret Onske om, at de af Kjobenhavns Com-

munitet Seminariet bevilgede tre Stipendieportioner å

80 Rd. maatte blive forogede til det dobbelte Antal,

ikke undlade at tilfoie, at da Indrommelsen af de om-

meldte tre Stipendieportioner fra Communitetet i sin Tid

har fundet Sted med den udtrykkelige Tilkjendegivelse

fra Bestyrelsens Side, at dens Samtykke ikke kunde

ventes til Afgivelse af flere Stipendier til den omhand-

lede Anstalt, seer Ministeriet sig saaledes ikke istand

til at imodekomme det ovennævnte Onske.

Ibvrigt forventer Ministeriet, at Hr. Stiftamtmanden

og Deres Hoiærværdighed vil lade Dem være det magt-

paaliggende, saameget som muligt at fremme den i

Deres tidtommeldte Skrivelse berorte Sag om de is-

landske Præstekalds Forbedring, der navnligen efter

de forandrede Forhold ved Undervisningen i Pastoral-

Seminariet har vundet en foroget Betydning, og til hvis

Ordning man derfor, efter at Sagen er tilbbrligen for-

beredt, imbdeseer Deres nærmere behagelige Forslag. —
Ministeriet for Kirke- og Underviisningsvæsenet den 23.

Marts 1854.
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Kirke- og Underviisnings-Ministeriets Skrivelse 1854.

ti) Consistorium ved Kjobenhavns Universitet, ang. iOlarts!

den philosophiske Examen. Khavn den 27. Marts

1854. — Algreen-Ussings Reskriptsamling 1854, S. 104. —
Oddrag.

. . . Ministeriet giver sit Samtykke til, at Decanus

ved det philosophiske Fakultet fritages for den ham nu

paahvilende Ledelse af den i Henhold til Bekjendtgjorelse

af 7. Septbr. 4850 anordnede almindelige philosophiske

Prove ved Kjobenhavns Universitet, og at de herhen-

hørende Forretninger for Fremtiden overdrages til en

Commission, bestaaende af vedkommende Examinatorer

ved Proven, hvorhos Ministeriet henleder Opmærksom-

heden paa den i bemeldte Bekjendtgjbrelses § 4 in

fine indeholdte Bestemmelse, hvorefter det skriftlige

Vidnesbyrd om Udfaldet af den omhandlede Prove

skal underskrives af Decanus ved det philosophiske

Fakultet, idet det overlades til Consistoriet selv at af-

gjore, hvorvidt denne Form bor bibeholdes efter at

den ommeldte Forandring er indtraadl. — Ministeriet

for Kirke- og Underviisningsvæsenel den 27. Marts 1854.

Indenrigsministeriets Skrivelse til Kjobmand 6. April.

Bjering i Reykjavik, ang. Befragtning af spanske

Skibe med Tommer. Khavn den 6. April 1854\ —
Isll Copieb. 1854, Nr. 239.

Foranlediget af Deres under 3. i d. M. indgivne An-

dragende om, at maatte i dette Foraar eller inden Ud-

gangen af Sommeren 1854 fragte tvende spanske Skibe

fra Norge til Island med Tommer og andre Bygnings-

materialer, og igjen Retour med islandske Produkter,

undlader jeg ikke at meddele Dem til Efterretning, at

islandsk Sdpas vil blive meddeelt Dem for tvende

') lsl. Depart. Skriv. 16. April 1854.
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1854. spanske Skibe, naar De nærmere opgiver Skibenes

"""^T^ Navn og Hjemsted, deres Drægtighed beregnet efter

danske Gommercelæster, Skippernes Navne, samt fra

hvilket Sted i Norge de skulle afgaae og til hvilket

Sted i Island de maatte være bestemte, under Be-

tingelse af at Ladningerne alene bestaae af Tømmer og

anden Trælast, samt imod at der — foruden sædvan-

ligt Pasgebyr — forinden Skibet indtager Ladning i

Island, erlægges den ved Forordn, af 11. Septbr. 1816

§ 3 paabudne Afgift af 20 Rd. pr. Commercelæst af

Skibets hele Drægtighed. — Indenrigsministeriet den

6. April 1854.

8. April. Indenrigsministeriets Skrivelse til Amtmanden

over Nord- og Oster -Amtet, ang. Tiendens Be-

regning af Jorden Geithellur. Khavn den 8. April

1854. — bl, Copieb. 1854, Nr. 240.

Af Hr. Amtmandens behagelige Skrivelse af 9. April

f. A. og de paagjeldende dermed fremsendte Bilage

fremgaaer, at den Dyrhed af 50 Hundr., hvortil Jorden

Geithellar med Hjaleie inden Geithellna Rep i Sonder-

mule Syssel er ansat i Jordebogen, ved en den 30.

Mai 1794 afholdt Besigtelses- og Taxationsforretning,

formedelst dens Forringelse ved Skredfald, er bleven

nedsat til Tiende af 30 Hundr. Imidlertid er Jordens

Dyrhed paa den vedkommende Beregning over Konge-

tienden vedlagte Tiendeliste ikkun opgivet at være 28

Hundr., hvilket efter den Oplysning, som haves, for-

modes at hidrtire derfra, at 2 Hdr. af Hjemmegaarden

skal tilhore fornævnte Reps Fatligvæsen og saaledes

ere tiendefrie.

Forsaavidt Rigligheden af denne Formodning be-

kræftes af Regnskaberne for bemeldte Reps Fattig-

væsens aarlige Indtægter og Udgifter, formenes, at det

paa Grund heraf og med Hensyn til de af Dem oplyste
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Omstændigheder, indtil videre maa have sit Forblivende^J854^

ved, at Kongelienden af Jorden Geithellar fremdeles
g April>

ydes af 28 Hundr.

Dette meddeles herved Ijenstl. til behagelig Under-

retuing og videre Bekjendtgjorelse for Sysselmanden i

S6ndermule Syssel. — Indenrigsministeriet den 8. April

4854. I M U

Indenrigsministeriets Skrivelse til Amtmanden s. April,

over Nord- og Oster- Amtet, ang. Udredelsen af

L8n for en Politibetjent paa Akureyri. Khavn

den 8. April 1854. — w. Copieb. i854, Nr. 255.

I behagelig Skrivelse af 20. Oktbr. sidsti. har Hr.

Amtmanden, ved at indberette, at De har beskikket en

Repstyrer for Ofjords Handelsted til der al fore Politi-

opsyn, og tilsagt ham en aarlig Lon af 20 Rd., anholdt

om Tilladelse til at maatte udbetale denne Lon af Amtets

Reparlilionsfond, forsaavidt den ikke kan bevilges ud-

redet af Islands Jordebogskasse.

Foranlediget heraf undlader Ministeriet ikke til be-

hagelig Efterretning tjensll. at melde, at en saadan

Udgift efter sin Beskaffenhed ikke kan udredes af Amls-

repartilionsfonden, ligesom den ei beller kan afholdes

af Jordebogskassen, hvorimod del synes naturligsl, al

Handelsledets lndvaanere selv afholde bemeldte Udgift,

forsaavidt samme er nodvendig. - Indenrigsministeriel

den 8. April 1854.

Reskript til Kjobenhavns Magistrat, angaaende 10. April.

Salg af stfirre Bismere. Khavn den 10. April

1854. — Ved dette Reskript, som er udfærdiget ad man-

datum gjennem Indenrigsministeriet, bevilges, at der fra Ju-

steerkammeret i København for Fremtiden haves Udsalg af

Bismere, hvorpaa der kan veies indtil 6 Lpd. (For. 10. Januar

1698 Kap. II, S 17 befaler, at alle Bismere skulle være ind-
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1854. rettede til en Vægt af 2 eller 4 Lpd.). Algreen-Ussings Re-

— skviptsamling 1854, S. 123.
10. April.

io. April. Islandske Departements Skrivelse til Stiftamt-

manden over Island
,

angaaende Finantslovens

Anvendelse. Khavn den 10. April 1854. —
Isl. Copieb. 1854, Nr. 257.

Ved hoslagt at tilstille Hr. Stiftamtmanden \ Exem-

plar af den under 23. i f. M. udkomne Finantslov for

Finantsaaret 1854—55, samt Afskrift af det til bemeldte

Lov henhbrende Underbilag, forsaavidt vedkommer Is-

land, skulde man i det Hele henvise til de i Departe-

mentets Skrivelse af 15. April 1851 i lignende Anled-

ning fremsatte Bemærkninger, navnlig med Hensyn til:

at samtlige i hvert Aars Finantslov opforte Gager og

Emolumenter for Embedsmænd og Betjente ville, uden

nogen Afkortning, være at udbetale Vedkommende med

de for hver især opforte Belob, uden nogen særlig Udgifts-

ordre, og uden Hensyn til, om Gagerne i Finantsloven

maalte være opforte medet storre eller mindre Belob end

tidligere; — og at der for Fremtiden ikke ville kunne

anvises Gageudtællinger for islandske Embedsmænd af

Finantshovedkassen for andre Belob end dem, som paa

den Tid, Reqvisitionen skeer, ere, ifolge det Foranforle,

forfaldne til Udbetaling.

Idet man derfor tjenstl. skulde have Hr. Stiftamt-

manden anmodet om, behageligen at ville tilkjendegive

Vedkommende det Fornodne i Overeensstemmelse her-

med, undlader man ikke at tilfbie, at Landfogden i

Island herfra under D. D. er meddeelt fornoden Under-

retning i bemeldte Henseende, ligesom Notits derom

ogsaa er afgaaet til de bvrige Amtmænd i Island for

'eget og de i disse Amter ansatte Embedsmænds Ved-

kommende. — Det islandske Departements Expeditions-

Contoir den JO. April 1854

^

ved en ligelydende Skrivelse fra Departementet af samme

Datum til Amtmændene anmodes* de om at meddele ved-
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Indenrigsministeriets Skrivelse til Amtmanden *85*.

over Nord- og Oster-Amtet, ang. Sysselmandens

Bopæl i Nordermula Syssel. Khavn den 10. April

1854. — Isl. Copieb. 1854, Nr. 264.

Af Hr. Amtmandens Skrivelser af 1. Oklbr. f. A.

og 28. Januar sidsti. erfares, at Sysselmand i Nordur-

mula Syssel, Thorstein Johnsen, har i afvigte Efteraar

laget Ophold paa Hof i Vopnafjorden, hvor han agtede

at forblive til i indeværende Foraar.

Da det i Indenrigsministeriets Resolution af 27.

Januar f. A. blandt Andet er tilkjendegivet, at Syssel-

manden i Nordurmula Syssel ikke bor bosætte sig i

Vopnafjorden, har Hr. Amtmanden forment, al Syssel-

mand Johnsen ved det ovennævnte Skridt har tilside-

sat Ministeriets Befaling, og at der for dette Forhold

bor gives ham en Tilrettevisning, hvorfor De har an-

draget paa at meddeles Bemyndigelse til, under Tvang

af Suspension, at tilholde ham inden en passende Frist

a t vende tilbage til sin forrige Bopæl Ketilstadir og der

aUer at etablere sit Embedscontoir.

Ministeriet skjonner imidlertid ikke, at bemeldte

Embedsmand har gjort sig skyldig i Overtrædelse af

det foranforte Bud, fordi han i det angivne Tidsrum

har taget et blot midlertidigt Ophold paa det foran

nævnte Sled, hvortil han desuden angiver at have haft

den specielle Grund, at han i afvigte Efteraar havde

besluttet at reise her til Staden og at lade sin Familie

imidlertid forblive paa det nævnte Sted i Vopnafjorden,

men at det, da Reisen senere blev opgivet, paa Grund

af den indtraadle Vinter var ugjorligt at vende tilbage

lil hans forrige Bopæl.

Derimod er det en ligefrem Fdlge af Ministeriets
"

kommende Embedsmænd i Amtet det Fornodne. Ved

Skrivelse af s. D. til Landfogden meddeles ham Extrakt-

Afskrift af Skrivelsen til Stiftamtmanden til Efterretning

og Iagttagelse. Isl. Copieb. sst. Nr. 258—260.
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1854. foranforle Skrivelse af 11. Januar f. A., at Johnsen ikke

kan tage fast Ophold i Vopnafjorden, og det vil der-

for ikke kunne tillades ham at forblive sammesteds

længere end til næste Fardag. Naar han da ikke til

den Tid maalle bnske at vende tilbage til sin forrige

Bopæl paa Ketilstad, hvilket i Medhold af allerh. Resol.

\. Mai 4 851 fremdeles indtil videre maa staae ham

frit for, vi), i Henhold til allerb. Besol. 16. Mai 1850,

hans Erklæring være at indhente om, paa hvilket for

Beboerne bekvemt Sted i Jurisdictionen han maalte

onske for Fremtiden at bosætte sig, hvilken Erklæring

derefter forventes hertil indsendt, ledsaget af Hr. Amt-

mandens nærmere Yttringer desangaaende. lovrigt til-

ftfies, at da Seydisfjord, efter den af Rigsdagen ved-

tagne Lov om Handel og Skibsfart paa Island, ikke er

optaget blandt de Steder, der kunne beseiles direcie

af Fremmede, er den i Ministeriets tidlnævnte Skrivelse

af 27. Januar f. A. forudsatte Nbdvendighed af, at Sys-

selmanden i Nordurmula Syssel skulde for Fremtiden

være bosat paa delte Sted, derved bortfalden. — Inden-

rigsministeriet den 40. April 4 854.

io. April. Indenrigsministeriets Skrivelse til Stiftamt-

manden over Island, ang. Vrag og Drivtræ paa

Vestmannoerne. Khavn den 10. April 1854 1

.

lal. Copieb. 1854, Nr. 265.

Da samtlige Jorder paa Veslmannoe tilhore Han s

Majestæt Kongen, tilkommer Islands Jordebogskasse, i

Medhold af Plak. af 4. Mai 1778 §§ 2 og 4, Provenuet

af del Vogrek og Drivtræ, der bjerges paa bemeldte

Oe. Dette har ogsaa været iagttaget indtil Udgange«

af Aaret 4844, hvilket bekræftes i en Skrivelse af 4 9.

April s. A. fra daværende Stiftamtmand over Island

Hoppe til det forrige Rentekammer. Fra 4845 og tf

') Indeni m. Skriv. 14. Juli 1854.
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1 850, begge inclusive, er imidlertid den aarlige Ind- 1854.

teegt af det omhandlede paa Vestmannoe faldne Driv- TTTT'
.

r 10, April.
gods indbetalt i den islandske Justitskasse.

Om denne saaledes stedfundne Indbetaling or ud-

sat af Revisionen ved den 13de og 1 17de Antegnelses-

post til Islands Jordebogskasse-Regnskab for Aaret fra

August 1848 til 31. Juli 1849, og ifølge de med Hr.

Stiftamtmandens behagelige Skrivelse af 15. Februar

f. A. Indenrigsministeriet tilstillede fra den da paa oft-

nævnte Oe constiluerede Sysselmand Baumann ind-
,

hentede Beregninger, hvoraf Gjenparter vedlægges, be-

lober det til Islands Justitskasse indbetalte Provenu af

det paa Vestmannoe i de paagjeldende 6 Aar faldne

Vogrek og Drivtræ ialt 404 Rd. 40 Sk. — Disse 404 Rd.

W Sk. ville formentligen være at refundere Islands

Jordebogskasse af den islandske Justitskasses Midler,

roen man har dog ikke villet undlade, forinden Videre

1 saa Henseende forelages, tjenstl. at udbede sig Hr.

Stiftamtmandens Yttringer over Sagen behageligen med-

delte snarest muligt. — Indenrigsministeriet den 10.

Vil 1854.

Indenrigsministeriets Skrivelse til Stiftamt- u. Aprii.

Manden over Island, angaaende Domkirkens Repa-

ration m, m. Khavn den 11. April 1854. —
H Copiebog 1854, Nr. 270.

Ihvorvel det ikke kan andet end beklages, at den for

nogle faa Aar af Ministeriet ombyggede Domkirke, ved

hvilkender desuden i Aaret 1851 blev foretaget Repa-

ration, nu alter tiltrænger en saadan, der efter det med

Hr. Stiftamtmandens behagelige Skrivelse af 14. Februar

sidsti. til Ministeriet for Kirke- og Underviisningsvæsenet

indsendte, men derfra til undertegnede Ministerium,

under hvis Ressort Sagen horer, afgivne Overslag, endog

antages at ville medføre den betydelige Udgift af 1126

Rd. 92 Sk., vil Ministeriel dog, efter om Sagen at have
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1854. indhentet Betænkning fra Conferentsraad
,

Bygnings-

Il. April, directeur Koch, ikke modsætte sig, at den i Forslag

bragte Reparation ved bemeldte Kirke i indeværende

Aar foretages overeensstemmende med det ovennævnte,

i Gjenpart hermed tilbagefblgende, Overslag, hvorved

del dog navnligen maa bemærkes, forsaavidt Prisen paa

Sand i lidtnævnte Overslag er anført til 4 Mk. pr. Tde,

at vadsket Sand her kan erholdes ti) en Priis af I Mk.

10 Sk. pr. Tde, og uvadsket for en Pris af 1 Mk. 4 Sk.,

hvorfor man skulde henstille til Hr. Stiftamtmanden,

om det ikke kunde være rigtigst at opsende noget Sand

med næste Postskibsleilighed, saafremt samme ikke i

Island maatte kunne erholdes til en billigere Priis end

den i Overslaget angivne.

Dernæst undlader man ikke at tilfbie, at da den

i Overslaget ommeldte hvide engelske Cement ikke her

kan skaffes tilveie, med mindre samme bestilles en

længere Tid iforveien, har Ministeriet ladet besørge

indkjbbt 4 5 Tdr. brun bornholmsk Cement, tilligemed

300 Stkr. Skifer, 24" lange og H" brede, der er den

almindelige nu brugelige Størrelse, medens de i Over-

slaget opgivne Maal af respective 4.4" og 7" ikke nu

her kunne erholdes. Over bemeldte Materialier fblger

hoslagt et Connosscmenl, og forsaavidt det skulde vise

sig, at flere Materialier herfra maatte blive nødvendige?

ville samme, naar saadant Ønskes, kunne opsendes med

næste Postskib.

Idet Ministeriet forventer, at Hr. Stiftamtmanden

vil paasee, at Arbeidet paabegyndes snarest muligt og

at samme bliver udfort vel og forsvarligt, vil, naar Ar-

beidet er tilendebragt, en dokumenteret Regning hertil

være at indsende over de dertil medgaaede Omkost-

ninger, der under ingen Omstændigheder maae over-

skride det i Overslaget calculerede Beløb, løvrigt ville

bemeldte Omkostninger være at afholde af den paa

Finantsloven for indeværende Finantsaar under §
29.

B. d opførte Sum.

Hvad derimod den i Slutningen af det foranmeldte
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Overslag anfbrte Bekostning af 300 Hd. for et nyt 1854.

Stakit foran Kirkegaarden samt for Istandsættelsen
^"^T^Aprif

Lighuset m. v. angaaer, da vil denne Udgift ikke kunne

bevilges forinden man modtager nærmere Oplysning

oni sammes Nødvendighed, ledsaget af et specificeret

Overslag over de Arbeider, som foreslaaes udforte.

Forsaavidt disse Arbeider maatte onskes udforte i

næste Sommer, forventes bemeldte Oplysninger hertil

indsendte med næste Postskibsleilighed. — Indenrigs-

ministeriet den 11. April 1854.

Indenrigsministeriets Skrivelse til stiftamt- n. Aprii.

manden over Island, ang. Nodvendigheden af en

Bevilling til Anlæggelse af et Bogtrykkeri paa

Island. Khavn den 11. April 1854. - isi. Copieb.

l 354, Nr. 273.

Med Hensyn til, at Bogbinder EgillJonsson i lieykja-

v& i et under 22. Febr. sidsti. hertil indgivet Andragende,

hvoraf Gjenpart vedlægges, har forespurgt, om det er

n°dvendigt al erhverve en allern. Bevilling til Anlæggelse

a ^ et nyt Bogtrykkeri i Reykjavik, eller om han ikke

lf°lge Lovgivningen maa ansees dertil ligefrem beret-

tet, skulde Ministeriet tjenstl. anmode Hr. Stiftamt-

manden om at tilkjendegive ham, at der ifolge Lov-

Siningens almindelige Bud, der ogsaa fremdeles lige-

s°ni hidtil maa komme til Anvendelse paa Island, be-

hoves en allern. Bevilling til et Bogtrykkenes Anlæg. —
Indenrigsministeriet den 11. April 1854.

Indenrigsministeriets Skrivelse til Handels- 12. April

huset Orum § Wulff, ang. en rigeligere Tilforsel

af Kornvarer til Nord- og Osteriandet. Khavn

den 12. April 1854. — Isl. Copieb. 1854, Nr. 286.

Ifolge en fra Amtmanden over Islands Nord- og

Ustamt modtagen Beretning, har der paa Ofjords Han-
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1854. delsted siden Oktober Maaned ingen Kornvarer været

TT^priT at erno^ e
? °S nvac* Handelstederne paa Osteriandet

angaaer, er blandt Andet opgivet, at der ved forrige

Aars Udgang hos Faktor Schou paa Seydisfjord Han-

delsted havdes i Behold c. 40 Tdr. Kornvarer og paa

Eskefjord Handelsted c. 16 Tdr., hvorimod Berufjord

Handelsted var forsynet med c. 90 Tdr. Kornvarer,

hvorfor der af Amtmanden er yttret Frygt for, at Hun-

gersnod muligen kunde være at befrygte i de til Eske-

fjord nærmest tilstodende Egne, hvis der ikke tidlig i

dette Foraar maatte blive tilfort Forsyning af Kornvarer,

ligesom der ogsaa fra Fattigforstanderne i Nordfjords

Rep er til Ministeriet indkommen Besværing over mang-

lende Kornvarer ved Handelen.

Ved herpaa at henlede Handelshusets Opmærk-

somhed, og næst at tilføje, at der af Sysselmanden

i Sbndermula Syssel er yttret Onske om, at der af

Handelshuset maatte i tilstundende Sommer blive op-

fort sto'rre Qvanta Kornvarer end i de foregaaende

Aar, forventer Ministeriet, at Handelshusetved den Foiv

syning, som udsendes iaar, vil tage Hensyn til, at der

saaledes enten ingen eller i all Fald en saare ringe

Beholdning haves paa de foranforte Steder, og i det

Hele vil sbrge for, at Forsyningen ved Deres Etablisse-

ment bliver saa tilstrækkelig, at den ikke giver Anled-

ning til Besværing fra Indbyggernes Side. — Inden-

rigsministeriet den 42. April 4854 *.

12. April. Indenrigsministeriets Skrivelse til Stiftamt-

manden over Island, ang. Cours paa fremmede

l

) Ved Ministeriets Skrivelser af s. D. rettes den samme Ad-

varsel til andre Kjcibmænd med Hensyn til Korntilftfrsel

til Handelstederne Siglufjord, RaufarhbTn, Hofs6s og

Grafar6s, idet Ministeriet fremhæver, at nogle Repstyrere

i Skagafjorden havde indsendt Besværing over en saa stor

Kornmangel, at man har frygtet for, at Hungersnyd der

skulde opstaae. M. Copieb. sst. Nr. 287—289.
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Mynter. Khavn den 12. April 1854. - h\. Copieb. 1854-

1854, Nr. 290. - Islandsk: Uddrag i Tfi). um stjårnarmål. 12. April.

Islands I, S. 2. - Bekjendtgjbrelsen fra Landfoged V. Finsen

(Bilag C) findes i p]6l6U. VI, 237-38, og i Ing61f. S. 124.

Efter at Ministeriet, med Hensyn til det med Hr.

Stiftamtmandens behagelige Skrivelse af 2. Septbr. f. A.

hertil indkomne Forslag fra Landfogden paa Island,

angaaende en forandret Tarif for de fremmede Mynter,

der modtages som Indbetalinger i Islands Jordebogs-

kasse m. v., har brevvexlet med Finantsminisleriet, und-

lader man ikke til behagelig Efterretning og fornoden

Iagttagelse, samt videre Meddelelse for Landfogden,

tjenstl. at tilstille Dem hoslagte Gjenpart af den fra Fi-

nantsministeriet i bemeldte Anledning modtagne Svar-

skrivelse; hvorhos man, til Benyttelse ved Jordebogs-

kassen, har foranstaltet anskaffet en Myntvægt med til-

horende Vægtlodder fra 16 Lod Cblnsk til 4 Reichs-

Pfenning, som herved fremsendes, idet man tilfoier, at

efter Beretning fra den herværende Mynt 1 skulle neden-

stående Myntsorler, naar de ere fuldvægtige, have hos-

stående cblnske Vægt, hvoraf 1 Lod indeholder 4096

Reichspfenninge, nemlig:

1 engelsk Sovereign »Lod 2239 Reichspf.

1 tyve Francs », — 1805 —
1 spansk Sbilepjaster 1 — 3469 —
' Lbvdaler eller 6 Livres .... 2 — 35

1 engelsk Krone 1 — 4068 ~~"

1 hollandsk Tre-gylden 2 — 653 —
1 Fem-Frank .

1-2911 -
1 svensk Specie 2 — 1349 —
1 Albertidaler 1 — 3769 —
1 Hamborger */s Stykke » — 3976 ~

Indenrigsministeriet den 42. April 1854.

') Myntmesterens Skrivelse til Indenrigsministeriet 12. April

1854 (Isl. Journ 4, Nr. 003 J.
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1854. Bilag:

a) Myntmesteren Kammerraad G. W. Svendsens

Skrivelse til Finansministeriets andet Departement

6. Februar 1854 (Uddrag):

... De Priser, jeg her opgiver, ere for Sblvmynt-

erne begrundede paa deres indvortes Solvværdi efter

vor Myntfod, hvorimod Guldmynternes Værdier mere

maae begrundes paa Goursforholdene, som rigtignok saa

hyppigen forandre sig Paa de i Forslaget til Ta-

riffen anforte Myntsorter kunne efter min uforgribelig6

Mening ansættes folgende Priser:

For en spansk Pjaster 1 Rd. 80 Sk.

— fransk Lovdaler eller Livres ... 2 — 2 —
— engelsk Krone 2 — 4 —
— et nederlandsk 3 Gyldenstykke . .2 — 12—

^

— et Femfrankstykke . . . .
4

1 — 72 .—f

— en svensk Specie 2 —
— et Hamborgsk 2

/a Stykke 1 —
Angaaende den hollandske Albertsdaler, da er det

vist en aabenbar Feil, at denne Myntsorts Priis i Ta-

riffen er ansat til 1 Rdlr., thi denne hollandske Daler

er i Værdi lige med en spansk Pjaster, og hai^altsaa

en SGlvværdi af \ Rd. 86 Sk. — Af meklenborgske,

lyneborgske og sachsiske Zweidrittel-Stykker forekomme

nu vist meget faa i Girculationen, og man kan næpP e

som Gjennemsnitspriis for slige gamle % Stykker sætte

mere end 90 Sk. Rigsbank. — Af franske Livres eller

Lovdalere og nederlandske 3 Gylden-Stykker forekomme

vist ogsaa meget faa i Circulationen, thi uagtet jeg bai

gjort mig Umage for at faae et godt Exemplar af alle

de SGlvmynter, for hvilke Tariffen har Værdibestem-

melser, saa har et saadant af de sidstnævnte meget

gamle Sorter ikke været at erholde.

Angaaende Guldmynterne, da troer jeg, at man

efter vor nuværende Guldcours ikke burde beregne

franske httiere end 32 Sk. pr. Frank, altsaa 6 Rd. 64 Sk-
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for en 20 Frank, og at man for en engelsk Sovereign 1854.

ikke ved Jordebogskassen burde regne mere end 8 Rd. 12. April.

^0 Sk. Hvormeget der bor beregnes for fremmede

Myntsorlers Forsendelses- Omkostninger, med Risikoen

ved denne fra Island og hertil, derom kan jeg for mit

Vedkommende ingen bestemt Mening have, ei heller

har jeg ved vort Postvæsen her kunnet faa tilstrækkelig

Oplysning i denne Henseende. Ved at bringe denne

Udgift med ind i Tarifbestemmelsen, kan man muligen

afrunde de ansættende Priser saa meget, at de blive

nogenlunde bekvemme at beregne for Kassebetjentene

Paa Island

b) Fin anis ministeriets (Sponneck) Skrivelse
1,1 Indenrigsministeriet 6. Marts 4 854. (Uddrag):

... De af Myntmesteren angivne Priser rette sig i

Hovedsagen efter den Værdi, som de paagjeldende

%ntsorter, naar de ere fuldvægtige, maae antages at

have. Det synes imidlertid, at det Afgjbrende maa være,

hvilken Priis saadan Mynt atter kunde afsættes her,

naa r den sendtes hertil; saafremt altsaa den herværende

Markedspriis skulde lægges til Grund, uden Hensyn til

forsendelses-Omkostninger og Risiko, da formener Mi-

n, steriet, efter indhentede Oplysninger; ikke at kunne
sætte Prisen hoiere end til:

1 Rdlr. 84 Sk. for J spansk Pjasler,

1 — 71 — for i Femfranksstykke,

1 — 94 — for l svensk Specie,

°S for folgende Mynter .kun efter Vægt, nemlig:

1 Rd. pr. Lod for franske Lttvdalere (6 Livres),

nederlandske 3-Gyldenstykker, hamborgske 9
/a Stykker

°S hollandske Albretsdalere

;

80 Sk. pr. Lod af meklenborgske, luneborgske og

sachsiske */a Stykk er.

Derimod kan den engelske Krone uden Tab an-

ta8es til den af Myntmesteren angivne Priis. Det Samme
er Tilfældet med de nævnte Guldmynter

XK it. 39
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1854. c) Bekjend tgjbrelse fra Landfogden i Is-

. April, land, Vilhjalmur Finsen, angaaende Cours paa fremmede

Mynter. Reykjavik M. Juni 1854.

Innanrfkisråbgjafinn hefir meo bréfi til stiptamtm*

yfir fslandi, dagseltu 12. April
J).

å., selt verblag J)ab,

sem hér segir, å ymsa utanrfkispeninga, |)egar Jjcir evu

greiddir til jarbab6karsj6bsins:

Enskur Sovereign (I pd. sterlings i gulli) a 8 rd. 40 sk.

Tultugu frånka gullpeniugur -6 — 64 —
Spanskur pjastur (stdlpadalur) - I — 84 —
Ensk kr6na (heill krossdalur) - 2 — 4

Fimm franka peningur - I — 71 —
Svensk spesfa - 1 — 04 —
Franskir Jaufdalir (0 ^livres", liljudalir),

Niourlenzkir J)riggja gyllina penfngar

(einfætlingar), Hamborgar 2
/3 penfngar

og hollenzkir Albertusdalir, eptir vigt,

16bib 1 — » -
Meklenborgar, Luneborgar og Saxneskir

Va penfngar („ZweidrMler"), 16bib ... » 80 -
Til })ess ab pr6fa pessar penfnga- tegundir er til

landfégeta skrifstofunnar send penfngavog; er stærsta

vigt hennar 1 (Kblner) mork = 16 16b, en 1 16b er 555

4096 uRichtpfenningstheiIe".

|>egar framannefndir penfngar eru fullgildir, eptir

verblagi j>vf
?
sem å }>a er sett af innanrfkis rabgjafanum*

eiga J>eir ab vega:

Enskur Sovereign »16b 2239 Ricbtpf.

Tutlugu franka gullpenfngur .-...» — 1805 —
Spånskur pjastur , . 1 — 3469 —
Ensk kr6na . 1 — 4068 —
Fimm frånka peningur 1 — 2911 —
Svensk Spesfa 2 —1349 —

.lafnframt J>vf, ab augtysa })etta, gel eg J)ess, ab

stiptamtmaourinn yfir fslandi hefir i bréfi, dagsettu

|>. m., skipab mér, ab taka })vf ab eins enn})å

ofangreinduni utanrfkispenlngum meb verbi J>vf, sem
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1

12. April.

hfngab til hefir å pelm veri&, og sem er hærra en J)afe, 4854.

sem rui er åkvebib, ab hlutabeigandi embættismenn eba

uaibobsmenn, sem kunna ab hafa veitt méttbku sHkum
pem'ngum, åbur en })eim er kunnugt orbib um ofan-

8reinda breylfngu é verblagi {)eirra, skyri mer, jafnskjétt

°g J)eim verbur kunnugl J)ar um, bréflega fra upphæb

freirra utanrikis-penmga, sem J>eir J)å eru biinir ab taka

å m6ti vib hinu eldra verbi, og sendi siban upphæb

J>essa uppf opinber gjold eba abrar skyldugreibslur til

Jarbab6karsj6bsins, i sfbasta lagi meb péstferbum ( Okto-

ber og November man. næstkomandi.

Skrifstofu landføgeta a Islandi 47. Juni 4854.

V. Finsen.

Lov om Skibsfart og Handel paa Island. 15. April

Frederiksborg Slot den 15. April 1854. —
Publiceret 1854 i Reykjavik By og i GuUbringa og Kjosar
Syssel

3 1855 i de '6vrige Sysseler i Stfnder-Amtet, i alle Vester-

Amtets Sysseler paa Isafjords-Syssel nær, samt i Skagafjords

Syssel; 1856 i Isafjords Syssel og i de bvrige Sysseler i Nord-
°g Oster-Amtet. — Loven er stadfæstet af Kongen ved Reso-
lution 15_ April 1854, grundet paa Indenrigsminister Orsteds

Forestilling 31. Marts 1854. Isl. Depart. Forest. og Resol.

Prot. 1854, Nr. 21, hvor Lovens Original findes vedheftet. —
0rigmal-Aftryk paa Dansk og Islandsk i det Schultziske Of-
ficin

, 16 Sider i 4«°: Fdrste Side Titelblad, den danske Titel

øverst, der nedenfor den islandske, Resten af Titelbladet Dansk.
Paa de lige Sider 2—12 den danske Text, med Kongens og
IndenrigSmmjsterens ^Orsteds) Underskrifter; paa de ulige Sider

3—13 den islandske Text uden Underskrifter. Siderne 14 — 16

blanke. - Dansk: Lov-Udkast forelagt Rigsdagens Landsthing

den 7. Januar 1853 af Indenrigsminister Bang, medMotiver, Rigs-

dagstid. IV. Ses,. 2. Saml. Anhang A, Nr. LXVII, Sp. 407-
42?. Departem. Tid. 1853, S. 1-13. 53-57. — Det samme
Porslag forelagt Landsthinget af Indenrigsminister Orsted i

Juni 1853, men nægtet Overgang til anden Behandling og der-

ved standset (Landsth. Tid. 1853, Sp. 95-98). Commission

nedsat i Sagen {see Indenrigsmin. Skriv. 21. Septbr. 1853).

Bangs Forslag fremfbrt paany i Folkethinget som Privatforslag

39
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1854. af Frolund den 10. Novbr. 1853, behandlet og voteret samt

15. April, oversendt til Landsthinget 14. Febr. 1854. — S. D. nyt Lov-

udkast forelagt Landsthinget af Indenrigsminister Orsted med

Motiver, Anhang til Rigsdagstidenden Nr. CLIII, Sp. 701—
728,- Depart. Tid. 1854, S. 133—149. 213-218. Dette Udkast

er siden taget tilbage af Ministeren den 11. Marts. Loven

selv trykt i Depart. Tid. 1854, S. 417—421 og i Algreen-Us-

sings Samling af Love og Anordninger m. v. Danmark ved-

kommende, 1854, S. 495— 499. — Om Forhandlingerne i den

danske Rigsdag see forovrigt Rigsdagstidenden 1853, femte

Samling: Landsthingstid. Sp. 1571. 1574-1585. 1585-1588.

1642-1647. 1697. 2265. — Folketh. Tid. Sp. 948.957. 1106-

1112. 1380. 2180-2189.2192. 4144—4174. 4260—4275. 5334-

5335. 5435-5442. - Landsth. Tid. Sp. 1572. 1647-1648.

2048-2057. 2169-2229. 2234-2265. — Anhang: S. 701-738.

457-462. 673-676. 795-800. Anhang B., S. 907-908,

jevnf. S. 425—430. 897 -906. 999—1000.

Islandsk: Original-Aftryk med den danske Text (see

ovenf.). Tfeindi fra alfmgi Islendmga 1855, Vifib. B, S. 69—72.

Ny Félagsr. XIV, 159-166; Ti'oindi um stj6rnarmal. Isl. 1, 2-65

Nor&ri, 1854, S. 44-45, 57-59; Uddrag i Y]6U\i. VI, 225, jevnf.

213. — Kongeligt Lovudkast og Forhandlinger om samme i den

islandske Nationalforsamling 1851 : Tftindi fra J)j6fcfundi Is-

lendi'nga 1851, S. 10. 52-53. 122-146. 199-315. 317—376.

376—412. 417-426 (Udkast med Motiver). - Forhandlinger

om Sagen i Althinget see Ti&indi fra alfringi Islendinga 1845*

S. 56-64. 536 -580. 593-606. 629-639; 1847, S. 14-16

156-175; 1849, S. 16. 81-83. 106—112.480-513.540-556.

703-709; 1853, S. 22. 23. 25-26. 26—27. 960-975. 983-

991. 1054 -1060.— Oversigt over Forhandlingerne i den danske

Rigsdag fra 1851 til 1854 i Ny Félagsr. XIV, S. 1-166 (Bangs

Forslag med Motiver, S. 21—47; Orsteds Forslag med Mo*

tiver, S. 102—133).

Tyd sk: Ved Indenrigsministeriets Skrivelser til Ministe-

rierne for Slesvig og Holstein -Lauenborg af 16. Mai tilstille

disse et Antal Exemplarer af denne Lov, og det henstilles til

dem, hvorvidt de maatte finde Anledning til at lade Loven

kundgjftre i disse Hertugdommer. I Anledning deraf er udgaaet
'

Bekj endt gj Oreise for Slesvig paa Dansk og Tydsk (men dog

med Underskrifter under begge Texter) angaaende denne Lov

17. Juni 1854, og for Holstein paa Tydsk alene 8. Novembr.

1854. Begge Bekj en dtgjcireiser ere fra de vedkommende Mi*
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nistre (C. Moltke for Slesvig og Heinr. Reventlow -Crimir.il 1854.

for Holstein), og indeholde kun Lovens Text med en kort 15. April

Intimation og Slutning.
^*

Lov om Skibsfart og Handel paa Island.

Vi Frederik den Syvende &c. G. V.: Higsdagen

har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet fol-

gende Lov:

1. Det skal herefter staae alle indenlandske Hand-

lende frit, at befragte fremmede Skibe til deres Handel

paa Island, under Iagttagelse af de i denne Lov inde-

holdte Forskrifter.

2. Ligeledes skal det være tilladt, at fremmede

Skibe, uden at være befragtede af danske Undersaatter,

anlbbe folgende Havne paa Island: Reykjavik, Vest-

manno,
,
Slykkisholm, Isafjord, Ofjord og Eskefjord. Dog

have Skibsforerne strax at anmelde deres Ankomst for

Stedets Politiovrighed, og, hvis de ikke ere forsynede

med behorige Sundhedspasse, at underkaste Besæt-

ningens Sundhedstilstand den fornbdne Undersbgelse,

og
i det Hele at holde sig de af Ovrigheden givne For-

skrifter efterrettelige. Disse maae da ikke, saalænge de

ei have fyldestgjort de foreskrevne Betingelser for at

drive Handel og navnligen lost islandsk Sopas, sælge

Noget af den Ladning, de have inde, eller lilforhandle

sig andre Varer, end hvad til Skibets og Skibsmand-

skabets egen Fornbdenhed behbves, hvormed Ovrig-

heden skal have vedhorligt Indseende.

3. Fremdeles skal det ogsaa være fremmede Stå-

lers Undersaatter tilladt, herefter at beseile og drive

Handel paa samtlige autoriserede Handelsteder i Is-

land, dog saaledes, at alle fremmede Skibe, som an-

komme direkte fra Udlandet, skulle, forinden de beseile

andre Steder paa Landet, anlbbe en af de i § 2 nævnte

Havne, for at det Fornbdne efter denne Paragraphs

Indhold kan iagttages. Fremmede Staters Undersaatter

skulle derhos have Adgang til, lige med Indlændinge,

at deeltage i Kystfarten paa Island, saavel som i Han-
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1854. delen mellem denne Oe og de bvrige lil det danske

15. April. Monarchi horende Lande, dog saaledes, at fremmede

Skibe af 15 Commercelæsters Drægtighed og derunder

ikke maae benyttes til Varefbrsel, enten imellem for-

skjellige Havne paa Island eller imellem Island og de

bvrige Dele af Monarchiet. Ibvrigt skal det staae saavel

Udlændinge som Indlændinge frit, paa alle autoriserede

Handelsteder i Island, uden nogen Indskrænkning med

Hensyn til Tiden, til de der bosatte faste Handlende

at afhænde eller hos disse til Forhandling at oplægge

de medfbrle Varer, ligesom og i et Tidsrum af 4 Uger

at drive Handel med Landets Indvaanere, dog kun fra

Skibet, saaledes som det er foreskrevet med Hensyn til den

hidtil saakaldte Spekulanthandel, saa at saadan Handel

ei fores paa Landet selv, enten i opfbrte Skure eller i

en opsat Bygning eller i Telt eller i noget andet Lokale«

4. Alle, saavel Indlændinge som Udlændinge, der

ville drive Handel paa Island, enten ved at fore Varer

derhen eller derfra, skulle, for hvert Skib, der benyttes

til slig Handel, og for hver Reise lbse et islandsk Pa s i

der skal indeholde Skibets Navn, Hjemsted og Slbrrelse,

samt Skipperens Navn, hvilke Opgivelsers Rigtighed

skal godtgjbres ved Rhedernes af den danske Gonsul,

eller, hvor ingen Gonsul er, af Ovrigheden paa det

fremmede Sted, eller et indenlandsk Toldkammer at-

testerede Erklæring. Naar Passet Ibses for et Skib,

der skal seile til Island, gjælder det for Henreisen,

for de Reiser, som foretages fra Havn til Havn paa Is
"

land, — uden at Skibet midlertidigen seiler til en anden

Havn udenfor Landet — og for Retourreisen til en Havn

udenfor Island.

Dersom Passet Ibses i Island for et Skib, der er

hjemmehbrende sammesteds, og udgaaer derfra, eller

for et Skib, der, efter at være ankommet til Island

uden Pas, er blevet befragtet af en der bosat Hand-

lende, gjelder Passet for Udreisen og for Skibets

J

) Original-Aftrykket har: „Vare".
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5

Retourreise til Island, naar denne tilendebringes inden 1854.

9 Maaneder efter Udreisen. I andre Tilfælde, hvor 15. April.

Passet tøses i Island, og navnligen naar Foreren af eC^^^
Skib, som er anlobet Island uden Pas, vil lose dette i

det Oiemed for egen Regning at kunne drive Handel

og udfore en Ladning fra Island, gjelder Passet kun

for de Reiser, som foretages fra Havn til Havn paa

Landet og for Skibels Udreise fra Landet.

5. Islandske Sopasse erholdes i Indenrigsmini*

steriet, hos de danske Gonsuler paa de vigtigere Sb-

pladse i Europa, hos Politibvrigheden i de 6 foran fbrie

Havne i Island og hos Landfogden paa Færberne.

Passene skulle efter Afbenyttelsen tilbageleveres,

naar Skibet forlader Island, for endeligen at afgaae til

Udlandet, til Politibvrigheden paa det Sted i Island,

hvorfra Skibet sidst udklarerer, men, naar Skibet gaaer

til Danmark eller Hertugdbmmene , til Toldkammeret

paa det Sted, hvor Skibet indklarerer, og forsaavidl

Altona vedkommer til Overpræsidiet.

6. For et islandsk Sbpas, der meddeles noget

Skib,-
i Henhold til de i foregaaende § 4 givne Be-

stemmelser, bliver der, hvad enten Skibet er inden-

landsk eller udenlandsk, og uden Hensyn til om det

er ladet eller gaaer i Ballast, eller til Ladningens Ind-

hold, forinden Passets Udlevering, at erlægge 2 Rd.

tor hver dansk Commercelæst af Skibets Drægtighed,

derimod bortfalder det tidligere bestemte Pasgebyr,

den hidtil paabudne Udfbrselsrecognition af 1 % af

islandske Varer, som udfores fra Danmark, og den hidtil

e riagte Afgift af 2 Rd. 32 Sk. pr. Commercelæst af Skibe,

Jer fore Varer fra Island til Udlandet.

7. Forsaavidl Skibet tijhSrer en Stat, hvori danske

Skibe eller disses Ladninger ere underkastede hbiere

Afgifter, end om de hbite hjemme i Staten selv, be-

stemmer Kongen, om og hvorvidt der, foruden de i

foranstaaende § 6 nævnte Afgifter, skal til Statskassen

svares en yderligere Afgift.
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1854. 8. Enhver Fremmed, som fra fremmed Sted gjoT

15. April. Handeisreiser til Island, skal, foruden islandsk Sopas,

være forsynet med en Varefortegnelse, som noiagtigen

angiver Ladningens Indhold, og hvis Rigtighed skal

være attesteret af den danske Consul, eller, hvoringen

Consul er, af Ovrigheden paa Stedet, ligesom og med

behorige Beviser for, at hverken Mæslinger, Kopper

eller andre smitsomme Sygdomme ere herskende paa

det Sted, hvorfra Skibet afseiler, eller blandt Mand-

skabet, hvilke Bevisers Rigtighed ligeledes skulle være

attesterede af den danske Consul eller Ovrigheden paa

Stedet. For hver Klasse af disse Attestationer, saavel

som for den i § 4 ommeldte Attestation, tilkommer der

den danske Consul 6 Sk. pr. dansk Commercelæst af

Skibets Drægtighed. En saadan Vareforlegnelse skulle

ligeledes de Skibe medbringe, der i Henhold til denne

Lovs § 2 ville drive Handel med de af samme til Is-

land opførte Varer.

For Skibe, som fra indenlandsk Toldsted udgaae

til Island, træder udgaaende Toldseddel istedetfor Vare-

fortegnelsen, hvorimod danske Skibe, som fra fremmed

Sled seile til Island, skulle medbringe Varefortegnelse

og Sundhedsattester, som ovenfor foreskrevet for frem-

mede Skibe.

Saasnart Skibet er ankommet i Havn paa Island,

skulle Passet og de ovrige fornævnte Beviislighedcr

forevises Stedets Politimester og paategnes af ham,

hvorfor erlægges et Gebyr af 16 Sk. pr. dansk Com-

mercelæst af Skibets Drægtighed, naar Skibet baade

udlosser og indtager sin hele Ladning inden samme

Retsbetjents Jurisdiktion. Men losser eller lader Skibet

i Havne under forskjellige Jurisdiktioner, erlægges kun

Halvdelen af bemeldte Gebyr til Politimesteren paa

hvert af de Steder, hvor der losses eller lades.

Paa hvert Sted, hvor Noget er ladet eller losset,

skal til Politimesteren indsendes Beretning herom. AHj

hvad der losses, skal opføres paa Vareforlegnelsen eller
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Toldseddelen. Disse blive paa sidste Bestemmelsessted 1854.

at afgive til Politimesteren og af denne at indsende til 15. April.

Indenrigsministeriet.

9. Alle Forseelser mod de foranforte Regler straffes,

forsaavidt de ei udgjbre en særegen grovere Forbry-

delse, saasom Bedrageri eller Forfalskning, med Boder

fra 10 til 100 Rd. til Stedets Fattigkasse, hvilke i Gjen-

lagelsestilfælde fordobbles. For disse Boder hefter saa-

vel Skib som Ladning, og kan der af den sidste ved

Auktion sælges saa meget, som behoves til Mulktens

Udredelse og Dækning af Sagens Omkostninger.

10. De Fremmede, som beseile Island, ere ibvrigt

phgtige til at rette sig efter de i Landet gjeldende

Love, navnligen forsaavidt Handelen vedkommer, og vil

der fra Indenrigsministeriet være at foranstalte udgivet

°8 trykt en i det danske og franske Sprog affattet Ex-

trakt af de væsentligste for Handelen paa Island givne

Bestemmelser, af hvilken et Exemplar bliver at ved-

hefte ethvert islandsk Sopas. Og skal enhver Politi-

mester paa Island have Indseende med, at de Frem-

mede efterkomme de dem vedkommende Lovforskrifter.

11. Kongen vil nærmere bestemme og kundgjore

de forandrede Former for Erhvervelsen og Benyttelsen

af islandske Sdpasse, som, efterat det er tilladt alle

indenlandske Handlende at befragte fremmede Skibe,

°S Udlændinge at drive Handel paa Island, ville blive

,0»nbdne i de forskjellige Tilfælde, for hvilke sligt Pas

skal udfærdiges.

\% Denne Lov træder i Kraft den 1. April 4855.

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette. —
Givet paa Vort Slot Frederiksborg den 45. April 1854 1

.

'3 Omtrent samtidig med ovenanførte Lov har Regjeringen

ladet bestfrge trykt et Uddrag paa Dansk af de vigtigste

Lovbud, angaacnde Handelsforholdene paa Island, samt en

Oversættelse deraf paa Fransk, med Titel : uExtract af de

væsentligste Luvbud om Handelen paa Island, udgiven af

Indenrigsministeriet", 32Sideri4t0
. (Fransk: uExtrait des
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1854. Log um siglfngar og verzlun å Islandi.

l

J^J^^ Ver Fritøik hinn sjoumli &e. Gjorum kunnugl: Log

{>essi hcfir nkisj>ingi& fallizt å og Ver sta&fesl tneb sam-

J)ykki Voru:

ordonnances les plus importantes relativement au com-

merce en Islande, publié par le ministére de l'intérieur >

38 Sider 4 t0
.)

De Lovbud, som enten hele eller udtogsviis ere op-

tagne i denne Samling, ere folgende

:

1. For. om Maal og Vægt paa Island, af 18. Juni

1784. S. 17 (Fransk: s. 1-9).

2. Plak. ang. den islandske Handels Frigivelse, af

18. August 1786. Uddr. § 9—11. 13. 20. S. 7—8 (Fr.

S. 9-11).

3. Anordn, ang. de islandske KjSbstæders Friheder,

af 17. Novbr. 1786. Uddr. § 15-17. S. 9 (Fr. S. 11-12).

4. Forordn, om den islandske Handel og Skibsfart?

af 13. Juni 1787. Uddr. Cap. I, § 10. 21
j

Cap. %

11. 12. 16. 20. 21. S. 10-12 (Fr. S. 12—16).

5. Plakat, hvorved nogle Poster ang. Handelen paa

Island nærmere bestemmes, af 1. Juni 1792. S. 12—1*

(Fr. S. 16-18).

6. Plakat, hvorved adskillige Poster i Plak. af 1« Jun

1792 nbiere bestemmes, af 23. April 1793. S. 14—16 (Fr *

;

'-''[-v&i \
19—2l);f|i ' - :!b^ §0^;^'}
7. Plakat, hvori indeholdes nogle nærmere Bestem-

melser om Handelen og Kjobstæderne paa Island, at *

April 1807. Uddr. § 1. S. 17 (Fr. S. 21-22).

8. Plak. ang. Fritagelse for Tilkjbbs-Afgift for Skibe,

af 23. Oktbr. 1816. S. 17-18 (Fr. S. 22).

9. Plakat, indeholdende nogle nærmere Bestenimels
er

med Hensyn til Anordningerne om den islandske Han 1

og Skibsfart, af 28. Decbr. 1836, § 1-11. 13. S. 18—3

(Fr. S. 23—29).

10. Plakat, hvorved det forbydes Købmændene p
aa

Island paa samme Handelsplads at have Udsalg paa flere

end eet Sted, af 7. April 1841. S. 24-25 (Fr. S.
29-3°>

11. Plakat ang. Autorisationen af et Handelsted ve

Seydisfjord samt ved Portland paa Island, af 14. Decbi-

1842. S. 25 (Fr. S. 30).
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1. gr. Eptirleibis skal ollum innann'kiskaupmonnum 1854.

vera heimilt ab taka ulanrikisskip å leigu, og hafa til 15. April,

verzlunar sinnar å Islandi, {)6 skulu J^eir gæla |>ess,

sem fyrir er mælt i lbgum [)essum.

3. gr. Utanrikisskipum skal einnig leyft vera ab

hleypa inn å pessar hafnir å islandi: Reykjavik, Vest-

manneyjar, Stykkishélm, Isa fj6 ro, Akureyri og Eskifjoro,

l>6 ekki hafi Regnar Danakonungs leigl |>au. p6 eiga

skipstj6rar, undir eins og })eir koma, ao gefa logreglu-

sljéranum l>ao til vitundar, og séu ]>e\v ekki utbiinir

meb lilhlybileg heilbrigbisskyrteini, verba \>eir ao lata

rannsaka heilsufar skipverja, og f ollu hegba ser eptir

l>vi, sem yfirvaldib segir fyrir. En ekki mega {>eir selja

neitt af farminum né kaupa abrar vbrur en tøær, sem

skipverjar {>urfa sjålfir til naubsynja sinna eba skips

sins, fyrri en J>eir hafa fullnægt skilmalum f)eim, sem
settir eru til ab geta verzlab, og einkum utvegab ser

i'slenzkt leibarbréf, og skal yfirvaldib hafa vandlega

g^tur å [)essu.

12. Piakat ang. Autorisation af tvende Handelsteder

Paa Island (Thorshavn, Bordeyri \ af 23. Decbr. 1846.

S. 25—26 (Fr S. 30—31).

13. Plakat ang. Beseilingen af Krossvi'k i Island, af

U. Mai 1847. S. 26 (Fr. S. 31).

14. Bekjendtgjbrelse ang. Beseilingen af Krossvik paa

Akranæs i Island, af 17. Mai 1850. S. 26-27 (Fr. S.

15. Bekjendtgjbrelse ang. Beseilingen af Krossvik paa

Akranæs i Island, af 4. Marts 1853. S. 27 (Fr. S. 32).

16. Lov om Skibsfart og Handel paa Island, af 15.

April 1854. S. 27-32 (Fr. S. 32-37).

17. Plakat, om Ret for de paa Island bosatte faste

Handlende til at beseile andre Steder paa Kysten end de

autoriserede Handelsteder, af 19. Mai 1854. S. 32 (Fr.

S. 38).

Denne
tt
Extract" er sendt til Stiftamtmanden og Amt-

mændene i Island med Indenrigsministeriets Skrivelse 21.

Decbr. 1854 (see denne).
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1854. 3. gr. Svo skal einnig ulanrikismbnnum leyft vera

15. April, héban i fra ab sigla upp oli Ibggild kauptiin å Island'

og verzla {>ar. p6 eiga oli utanrfkisskip, sem koma

beinlinis fra utlbndutn, ao koma fyrst inn å einhverja

af hbfnum |>eim, sem nefndar eru i grein, åbur en J)au

sigla upp aorar hafnir å landinu, svo ao J>ess verbi gætt,

sem booio er i tébri grein. Einnig mega utann'kismenn eins

og innanrikismenn flytja vorur hafna a milli å Islandi, og

eins fara kaupferbir milli Islands og annara landa Dana-

veldis, j)6 må ekki hafa utanrfkisskip 15 lesta og })aban

af minni til vorufluttringa, hvorki hafna å milli å Islandi,

né milli Islands og hinna hluta rikisins. Ab obru tøvt 1

mega bæbi utannkis- og innanrikismenn, an {)ess ab

vera bundnir vib nokkurn tfma, selja vorur sinar eba

leggja {>ær upp til so*lu hjå fastakaupmonnum å blluna

loggildum kauptiinum å Islandi, og eins verzla vi&

landsbiia i 4 vikur,
J>6

einiingis af skipi, å Jpann hått,

sem fyrir er skipab um verzlun lausakaupmanna, °S

må verzlun jpessi ekki fara fram å landi, hvorki »

byrgjum, bu.su m, tjbldum, né nokkru obru skyli.

4. gr. A|lir, hvort |)eir eru innlendir eba iitlend If
>

sem ætla ab verzla å Islandi, og flytja J)ångab eba J>aban

vorur, eiga ab kaupa islenzkt leibarbréf fyrir hvert skip'

er J>eir hafa til slikrar verzlunar, og hverja ferb.
^

leibarbréh'nu skal standa nafn skipsins, heimili l>ess og

slærb, og einnig nafn skipstjéra, og skal utgjbrbarmabui

skipsins vilna ab [>etta sé rétt, og hinn danski verzluna r
'

fulltriii, {)ar sem nok kur er, en annars yfirvaldib a utan-

nkisslbbum, eba tollheimturåbib å innanrikisstbbum slab*

festa l>ann vitnisburb. J>egar leibarbréfib er keypt band*1

skipi, sem fer til Islands, gildir J>ab fyrir ferbina Joångabi

fyrir ferbir hafna å milli å Islandi — ef skipib ekki un1

leib fer til annarar hafnar erlendis — og fyrir ferbina

aptur til einhverrar hafnar fyrir utan Island.

Ef leibarbréf er keypt å Islandi fyrir skip,
seI

^
annabhvort å {)ar heima og fer ^aban, eba sem kom 1

er til Islands leibarbréfslaust. en er tekib å teig«
H
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kaupmanni, som byr l>ar, J)å
gildir leibarbréfib fyrir 1854.

ferbina fra Islandi og lil Islands aptur, ef skipib kemur 15 - 4pnk

aptur åbur en 9 månubir eru libnir fra Jdv( ab J>ab f6r

af stab. |>egar bbruvfsi er åstatt, og leibarbréf er

k eypt å Islandi, og einkum j)egar skipstjéri, sem kominn

er leibarbréfslaus, vill kaupa |>ab, lil {)ess ab geta verzlab

fyrir sjålfan sig, og flutt farm fra Islandi, gildir

leibarbréfib ab eins fyrir }>ær ferbir, sem farnar eru

hafna å milli å Islandi, og fyrir ferbina fra landinu.

5. gr. Islenzk leibarbréf fast hjå stj6rn innanrikis-

toålanna, hjå hinum dbosku verzlunarfulltruum i heldri

kaupstobum i Norburålfunni, {)eim er vib sj6 liggja, hjå

^greglustjérunum å })eim sex hbfnum å Islandi, sem ab

framan eru nefndar, og hjå landfégetanum å Færeyjum.

J)egar buib er ab nota leibarbréfin, og skipib ætlar

W utlanda, skal skila \>e\m til logreglustjérans å [)eim

sta
<> å Islandi, sem skipib fer seinast frå, en ef skipib

^er til Danmerkur eba hertogadæmanna, til tollheimtu-

mannsins å l>eim stab, {>ar sem skipib leggur inn og
Se£ l r til farms sfns, og i Alténa til forseta bæjarstjérn-

arinnar.

6- gr. Fyrir sérhvert islenzkt leibarbréf, sem gefib

er ^ samkvæmt åkvbrbunum })eim, sem getiberi4.gr.

.'aga péssara, skal greiba 2 rd. gjald af hverju lestar-

rumi
( skipinu eptir dbnsku måli, hvort heldur [>ab er

,nnlent eba litlent, og hvort heldur £ab hefir nokkurn
^arrn e°a ekki, eba hver farmur, sem å J>vi er, og skal

8i»'M J)ab greiba åbur en leibarbréfib er låtib af hendi.

I>ar é méti er afnumib leibarbréfagjald J)ab, sem
éfcur hefir verib, gjald l>ab, einn af hundrabi, sem hmgab
til hefir verib greidt, [>egar Islenzkar vbrur voru fluttar

Danmbrku, og sbmuleibis gjald t>ab, 2 rd. 32 sk. af

hverri lesl, sem hfngab til hefir verib greidt af [)eim

skipum, er flutt hafa vbrur frå Islandi til utlanda.

Sr - Ef skipib å heima i [wl r(ki, [>ar sem lagbur
or bærHi tollur å tibnsk skip og farma }>eirra en å J>au
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1854. skip, sem eiga heima i rfkinu sjalfu, akvebur konungur,

15. April, hvort og ab hve miklu leyti borga skuli fyrir J)au auka-

gjald lil rfkissj6bsins fram yfir J)ab, sem til er tekib f

6. gr. hér ab framan.

8. gr. Hver så utanrfkismabur, sem fra utlondum

siglir til Islands lil verzlunar, skal auk leibarbréfs hafa

vbruskra, sem skyrir greinilega fra farminum, og skal

hun vera stabfest af hinum danska verzlunarfulltrua, ef

nokktir er J>ar, en annars af yfirvaldinu; somuleibis skal

hann hafa fullgild skilrfki fyrir J>vi, ah hvorki mislfngar,

né béla, né aorar næmar séttir gångi J>ar sem skipib

fer fré, eba meoal skipverja. og skulu skilnki [>essi

einnig vera stabfest af danska verzlunarfulllruanum eba

yfirvaldinu. Fyrir hvem flokk um sig af slabfeslingum

J)essum, og eins fyrir
J)å,

sem nefnd er ( 4. gr. laga

[)essara, é danski verzlunarfulltniinn 6 sk. af hverri

lest, sem skipib tekur, eplir ddnsku måli. Slfka vdru-

skrå skulu einnig pau skip hafa mebferbis, sem eptir

2. gr. laga })essara vilja verzla meb vbrur, sem J)9
U

flylja til Islands.

Skip {>au, sem koma til Islands fra tollstbburn *

rfkinu, mega f stab voruskrar nota lollskra J)aban sem

[>au fara, en donsk skip, sem fra utlbndum sigla lil

Islands, verba ab hafa vbruskra og heilbrigbis-sk^rteim>

eins og abur er sagt um utanrfkisskip.

Jafnskjétt og skipib hefir hafnab sig å Islandi, skal

s^na logreglustjéranum bæbi leibarbréfib og hin bnnur

skilrfki, sem nu voru lalin, og ritar hann å J)au ; a hann

fyrir J>ab 16 sk. af lestarrumi hverju f skipinu ept' r

donsku méli, ef skipib er ab fullu affermt eba fernot

innan hans logdæmis, en ef skipib affermir eba ferm"

i hbfnum, sem ekki liggja undir sama lbgdæmi, skal

greiba helmfng af tébu gjaldi til logreglustjérans å hverjum

stab, J)ar sem skipib er affermt eba fermt.

Å hverjum stab, })ar sem nokkub er fermt eba af-

fermt, skal gefa logreglustj6ranum sk^rslu um P^'

Alll, sem afferml er, sk;>l rita å vbruskiåna eba toll
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skråna, en å seinasta slabnum, sem skipib kemur å, 1854.

skal skila })cssum skjolum til logreglustjérans, er sendir
TjTTprif

tau til stjornar innanrikismålanna.

9. gr. Oli afbrigbi gegn reglum J>eim, sem framan

epu laldar, nema slérglæpir sé, svo sem svik og falsan,

yarba 10 til 100 rå. seklum til fåtækrasjobs å peim

stab, en séu J)au itrekub, J)å
tvofall meira, og må gånga

svo eptir seklunum, ab leggja Joghald a skip og farm,

°8 selja å uppbobs))ingi svo mikib af farminum, sem

Iwf i sektargjald og målskoslnnb.

10. gr. Ab obru leyti eru J>eir utanrikismenn, sem
• . r a-T

s,S'a til Islands, skyldir ab hegba ser eptir Idgum Jjeim,

Sem [)ar gilda, einkum ab Jwi er verzlun snertir, og å

stj6rn innanrikismålanna ab sjå um, ab prentab verbi

bæbi å danska og frakkneska ttingu ågrip af hinum

Mztu åkvbrbunum um verzlunina å islandi, og skal

festa ågrip J>etla vib sérbvert islenzkl leibarbréf. Sér-

hver logreglusljéri å Islandi skal sjå um, ab ulanrikis-

menn gæti {>eirra lagaboba, sem
J)å

snerta.

gr. Koniingurinn hefir ( hyggjii ab åkveba gjor

°8 birta J>ær breytingar å forminu å J)vi, hvernig få

me
8' og nota islenzk leibarbréf, sem j)6rf er å, J)egar

ollum innanrikiskaupmonnum mi er leyft ab taka utan-
r^isskip å leigu, og utanrikismbnnum ab verzla å fs-

lan(l', eptir l>vi i hverju skyni leibarbréfib er veitt.

gr. Log }>essi få gildi 1. dag April-månabar
^855.

if ;; v £;j.;
'".]

Eptir J)essu eiga allir hlutabeigendur ser ab hegba.
G efib i hbll Vorri Fribriksborg 15. dag April-mån. 1854.

Lov om Tillægsbevilling for Finantsaaret is. Aprii.

1853—54. Frederiksborg Slot den 15. April

^854. «— Udkommet igjennem Finansministeriet (Spon-

neck). Original-Aftryk i det Schultziske Officin, 8 Sider i 4*°.

Depart. Tid. 1854, S. 370-373; Algreen Ussings Samling af
Love og Anordninger m. v., Danmark vedkommende, 1854,
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1854. S. 488—494. — Her optages kun, hvad der udtrykkelig hen-

- fbres til Island. — Uddrag.
15. April,

Vi Frederik den Syvende &c. G. V

§ 5. Til Indenrigsministeriet bevilges ....

Ad A. Indenrigsministeriet ....

Ad B. Island. 7) ad a. 2. Andre Udgifter, Inden-

rigsministeriet vodkommende . . . 633 Rd. 32 Sk

. . . Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.

Givet paa Vort Slot Frederiksborg den 15. April 1854.

15. April. Islandske Departements Skrivelse til Stiftamt-

manden over Island, ang. Befragtning af et spansk

Skib med Tommer fra Norge til Island. Khavn

den 15. April 1854. — Isl. Copieb. 1854, Nr. 291.

Ifdlge indkommen Begjæring fra islandsk Kjb'bmand

M. V. Bjering, er der i Henhold til Forordn, af 11.

Seplbr. \ 81 6 igjennem Indenrigsministeriet meddeelt ham

islandsk Sbpas til med det spanske Skib Nuevo Rosario,

drægtigt 43 danske Commercelæster, Skibsforer Cosmo

de Guiscena, i indeværende Aar at gjore en Reise fra

Christiansand i Norge til Reykjavik og Havnefjord, og

der, saavel mod Penge som mod Varer, at forhandle

Skibets indehavende Ladning, bestaaende af Tommer

og anden Trælast samt Bygningsmateriale, overeens-

stemmende med Plakat af 22. Marts 1839, imod at der,

forinden det tillades Skibet i Island at indtage Ladning,

erlægges den ved bemeldte Forordnings § 3 paabudne

Afgift pr. Commercelæst af Skibets hele Drægtighed,

samt imod at Passet med Factura paa Skibets inde-

havende Ladning og bvrige Skibspapirer, ved Skibets

Ankomst til Island, forevises Ovrigheden.

Delte meddeles herved tjenstl. Hr. Stiftamtmanden

til behagelig Efterretning og Bekjendtgjbrelse for Ved-

kommende. — Det islandske Departements Expedilions-

Gonloir den 15. April 1854.



Bekg. ang. Fokhold i Krigstilfælde. 625

Bekjendtgjfirelse ang. Handlendes og Sofarendes ,8S4 -

Forhold i Krigstilfælde. Khavn den 20. April

1854 1

. — Denne Bekjendtgj brelse er underskrevet afBluhme,

som daværende Udenrigsminister. Den anfåres som publiceret

1 Gullbrmga og Kjosar Syssel 1854, og 1855 i Skaptafells og

Borgarfjords 8ysseler i Sonder- Amtet, samt i Skagafjords og

Thingbe Sysseler i Nord- og Oster -Amtet, men ikke i andre

Jurisdiktioner. — Original - Aftryk i det Schultziske Officin, 8

Sider i 4* Depart. Tid. 1854, S. 390-392, jevnf. S. 387—
890. Algreen-Ussings Samling af Love og Anordninger m. v.

Danmark vedkommende, 1854, S. 510—514.

Bekjendtgjokelse angaaende fornyet Anvendelse af

Forordn, af 4. Mai \ 803, om hvorledes de Handlende

°g Sofarende sig have al forholde i Tilfælde af Krig

mellem fremmede Sbmagter, m. m.

Hans Majestæt Kongen har under H. d. M. allern.
'

bemyndiget undertegnede Ministerium til at bringe samt-

lige Allerhoistsammes Uodersaatler de i Forordningen

a f 4. Mai 1803, om hvorledes de Handlende og Søfarende

sig have at forholde i Tilfælde af Krig mellem frem-

mede Sbmagter, indeholdte hegler i Erindring, og til

derhos at tilkjendegive, at bemeldte Forordning, paa

Grund af den Krig, som nu sandsynligviis forestaaer,

atter træder i Virksomhed paa ethvert Sted i Hans Ma-

jestæts Lande fra den Dag af, da denne Kundgjorelse

der bliver offentliggjort.

Ligesom det imidlertid er bleven anseet nodven-

digt, at fuldstændiggjrire enkelte mere almindelige Be-

stemmelser i hiin Forordning, saaledes har Hans Maje-

stæt ogsaa allerede nu villet forelbbigen lade give de

Undersaatter nogen Veiledning til Bedømmelsen af,

hvorledes de viile have at forholde sig for samvittig-

hedsfuldt at opfylde den dem paaliggende Pligt, al

l

) Indenrigsmin. Skriv. 30. Mai og 28. Juni 1854; Stiftamts-
%

Bekjendtgjbr. 11. Juli 1854.

AT. B. 40



626 Bkkg. auc. Forhold f Kmgstilf&lde

1854. efterleve saavel i Almindeligbed de traktatlige Bestem-

20. April, melser, der ved det forudsatte Krigstilfælde komme til

Anvendelse, som den ifolge allerb. Befaling flere frem-

mede Magter, og navnlig de eventuelt krigforende

Magter, ved den i Extrakt-Oversættelse hosfoiede Circu-

lairnote meddelte Neutralitetserklæring, i samme Aand

og ganske saaledes som dette vil skee fra Hans Maje-

stæts og Allerhdistsammes Regjerings Side.

Med Hensyn hertil har undertegnede Ministerium,

efter allerh. Befaling, tillige at bekjendtgjtfre og ind-

skjærpe Folgende:

4. I Henhold til Forordn, af 4. Mai 1803 Art. 1

beslemmes herved, at de sammesteds foreskrevne kgl-

latinske Sopasse ville være at erhverve til alle Reiser,

undtagen i Indenrigsfart i Ostersflen, Kattegattet og

Nordsøen, eller mellem danske og neutrale Havne i

Ostersoen og Kattegattet.

Skjondt det kgl. latinske Sdpas ikkun gjelder for

een Reise, d. e. fra den Tid Skibet efter sammes Mod-

tagelse er gaaet ud fra sit Hjemsted, indtil det derhen

kommer tilbage (For. 4. Mai 1803 Art. 4 2), kan det dog

efter Omstauidighederne forventes fornyet ved Paa*

tegning.

Ved de i Forordn, af 4. Mai 1803 Art. 9 omhand-

lede Collegier forstaaes nu vedkommende Ministeriel)

og naar samme Forordn. Art. 14 nævner General-Land"

Oekonomi- og Commerce-Collegiet, saa bliver herved

at forstaae Udenrigsministeriet, ligesom Finantsministeri^

bliver at forstaae ved det i samme Artikel nævnte

Vestindisk-Guineiske Rente- og General-Toldkammer.

Det kongl. latinske Sbpas udfærdiges af Udenrigs-

ministeriel, indtiJ videre uden Betaling.

2. Foruden de i Forordn, af 4. Mai 1803 Art. * 3

navngivne Gjenstande blive endnu at henregne til Krig*»'

contrebande alle saadanne forarbeidede Gjenstande, som

ere umiddelbart anvendelige til Krigsbrug.
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For det Tilfælde, at Forandringer eller Tillægsbe- 1854.

sletnmelsei med Hensyn til Krigscontrebande skulde blive 20. April,

nodvendige som Folge af særskilte Stipulationer imellem

Hs. M. Kongen og fremmede Magter, forbeholder Uden-
ngstrunisteriel sig, efter i saa Henseende at have ind-

hentet nærmere allerh. Resolution, derom at meddele

yderligere Anviisning.

3. Som Folge af bestaaende traktatlige Bestem-

melser
(
cfr. Traktat med Storbritannien af 11. Juli

1 670 Art. 3 og explicatorisk Artikel af al
/4 Juli 1780),

°8 i Overeensstemmelse med den allerh. Neutralitets-

erklærings Indhold (Post 1), er det ulovligt for de kgl.

^odersaatler, saavel overhovedet i nogensomhelst Egen-

skab at tage Tjeneste hos de eventuelt krigfdrende

Magter enten tillands eller ombord i deres Regjeriogs-

s^ibe, som i Særdeleshed at lodse hine Magters Krigs-

eller Transportskibe udenfor det danske Monarchies

Lodsfarvande.

Forestaaende bekjendtgjdres herved alle Vedkom-
mende

til Efterretning og Iagttagelse. — Udenrigsmini-
steriet, Kjobenhavn, den 20. April 1854.

TBilag].

Udtog af den Hs. M. Kongens Neutralitets-Erklæring

mdeholdende Girculairnote.

Det System, Hs. M. Kongen af Danmark er sindet
at iagttage og ufravigeligen al anvende, er det, som
folger af en streng Neutralitet, bygget paa Loyalitet,

Upartiskhed og en lige Agtelse for alle Magters Rettig-

heder. De Forpligtelser og Fordele, som denne Neu-
tralitet, ifolge de tvende Hoffers 1 overeensstemmende

Anskuelser, vilde medfare for Hs. M. Kongen af Dan-

marks Regjering, ere folgende:

j Det kgl Danske og det kgl Svensk-Norske Hofs.

40*
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4854. 1) At afholde sig under den Krig, som kunde ud-

20. April, bryde, fra enhver Deeltagelse til Fordeel for den ene

af de stridende Parler til Skade for den anden.

2) At admittere de krigforende Magters Krigs- og Han-

delsskibe i Monarchiets Havne, dog altid med Forbehold

for Regjeringen af at kunne udelukke de førstnævnte

Skibe saavelsom Transportskibe, henhorende til de krig-

forende Magters Flaader, fra Christiansøes Navn. — De

Sundheds- og Politi-Anordninger, som Omstændighederne

maatte have gjort nødvendige, eller endnu muligen kunde

gjore nødvendige, skulle naturligviis adlydes og re-

specteres. Kapere blive ikke indladte i danske Havne

eller taalte paa dansk Rhed. — 3) At tilstaae de krig

forende Magters Skibe Ret til i Monarchiets Havne at

forsyne sig med alle Varer og alt Kjobmandsgods, som

de maatte behøve, de Artikler, som henregnes til Krig8
'

Contrebande, alene undtagne. — 4) At lukke Monarchiets

Havne for enhver Prise, undtagen i beviist Nødstilfælde

og i disse Havne at forbyde Gondemnation og Salg ^

Priser; og endelig - 5) i Hs. M. Kongen af Danmarks

Handelsforhold med de Lande, som ere i Krig, at nyd6

enhver Sikkerhed og alle Slags Lettelser for de danske

Skibe og deres Ladninger, dog altid med Forpligteise

for disse Skibe til at rette sig efter de Regler, som ei e

almindeligen gjeldende og anerkjendte i Tilfælde afe'

kiærede og effective Rlokader.

Disse ere de almindelige Grundsætninger for <Jen

Neutralitet, Hs. M. Kongen af Danmark har valgt for det

Tilfælde, at en Krig skulde udbryde i Europa. Kongen

smigrer sig med, at de ville blive erkjendte for stem-

mende med Foikeretten, og at en redelig og tro Over-

holdelse deraf vil sætte Hans Majestæt i Stand til,
med

de venskabeligsindede og allierede Magter at fortsætte

de Forhold, som det. for hans Undersaatters Vel, er

ham saa magtpaaliggende at bevare fra enhver

brydelse.
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Indenrigsministeriets Skrivelse til Stiftamt- 1854.

manden over Island, ang. Anskaffelsen af Maal- ^TljJriL

°g Vægt -Redskaber til (ivrighederne i Landet.

Ktiavn den 20. April 1854. — isi. Copiebog 1 854,

Nr. 296.

Den Comraission, der bar været nedsat for at tage

et Lovudkast om Handel og Skibsfart paa Island under

Overvejelse, har i sin til Indenrigsministeriet afgivne

Betænkning, efter Forslag af Gommissionens Medlem,

Agent Clausen, benpeget paa Nødvendigheden af, at

der ved Handelens Frigivelse sorges for, at de fornddne

Maal og Vægtredskaber haves tiislede hos (ivrigheden

Paa Handelstederne i Island, og navnlig paa de i

Lovens § 2 nævnte 6 Steder, som forst skulle anlobes

af Nemmede.

Uagtet det ikke paatvivles, at de vigtigste Maal og

edskaber allerede haves paa Handelstederne i

det Dem betroede Amt, og navnlig i Reykjavik og paa

Veslmannoe, har man dog tjenstligst skullet anmode
Nr. Stiftamtmanden, at forsikkre Dem om, at Saadant

er Tilfældet, saml, forsaavidt nogen Mangel i saa Hen-

tende maatte befindes, at ville drage Omsorg for, at

samme snarest muligt bliver afhjulpen. — Indenrigs-

ministeriet den 20. April 1854 ^

Finansministerens Bekj endtgj oreise for Dan- 25. April,

mark, ang. Odprægning af ffiynt. Khavn den

25. April 1854. — Udgivet af den daværende Finants-

^inister Sponneck. Original-Aftryk i det Schultziske Officin,

4 Sider i 4"\ Depart. Tid. 1854, 8. 392. Algreen-Ussings

Samling af Love og Anordninger m. v. Danmark vedkom-

mende, 1854, S. 514. - I Althingets Forhandlinger 1855 (TSb-

indi fra alfcmgi fslendmga 1855, S. 772—773) nævnes denne

!

) s. D. ligelydende Breve fra Indenrigsministeriet til Amt-

mændene i de andre Amter i Island. Isl. Copieb. sst.

Nr. 297- 298.
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1854. Bekjendtgj <5relse blandt de almindelige Lovbud, som antoges

at have Anvendelse paa Island.
25. April.

Bekjbndtgjorelse for Kongeriget Danmark om Ud-

prægning af Rigsdalere og halve Rigsdalere.

Ved allerh. Resolution af 20. d. M. har Hs. Majestæt

Kongen allern. bifaldet, at der udpræges:

Rigsdalere med folgende Præg: paa Adversen

Hs. Majestæts Brystbillede med Overskrift: Fredericus

Vil. D. G. Daniæ, V. G. Rex., og paa Reversen Ind-

skriften: 1 Rigsdaler, omgivet af Egelov; samt

Halve Rigsdalere eller 48 Skilling-Stykker med

samme Præg paa Adversen, og paa Reversen Indskriften:

*/9 Rigsdaler, omgivet af Egelov.

Dette bekjendtgjores herved til almindelig Efter-

retning. — Finansministeriet den 25. April 1854.

25. April. Indenrigsministeriets Skrivelse til det kgl. danske

Landhusholdnings -Selskab, ang. Forskaffelse d
spanske Faar til Myra Syssel i Island. Khavn

den 25. April 1854. — isi. Copieb. 1854, Nr. soo.

I vedlagte med den ligeledes hosfolgende Skrivelse

fra den constiluerede Sysselmand for Myra og rlnappada^

Sysseler i Islands Vestamt hertil indkomne Andragende

har Bonden Christopher Finnbogason af Svignaskafd

anholdt om, at overlades et Par spanske Faar, neml'B

en Væder og et Malkefaar, til Faareraceus Forbedring

paa hans egen og omliggende Gaarde.

I den Anledning tillader Ministeriet sig at henvende

sig til det kgl. Landhusholdnings-Selskab med Anmod-

ning om, at Samme vil være Ministeriet bebjælpel'S
1

med Anskaffelsen af de ovennævnte Faar, imod at de

dermed forbundne Udgifter afholdes af Ministeriet. De

indesluttede Bilage bedes efter Afbenyttelsen tilbag6
*

sendte. — Indenrigsministeriet den 25. April 1854-
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Indenrigsministeriets Skrivelse til Amtmanden 1854.

over Nord- og Oster- Amtet, ang. Indretningen

af Politi-Opsyn i Kjobstederne. Khavn den 25.

April 1854. — Isl. Copieb. 1854, Nr. 302.

Ved den under 15. i d. M. udkomne Lov om Skibs-

ført og Handel paa Island er det blandt Andet be-

stemt, at Fremmede skulle, forend de beseile andre

Steder paa Island, være pligtige til at anldbe en af de

i bemeldte Lovs § $ nævnte 6 Havne, for der at fore-

vise deres Skibspapirer, og i fornodent Fald at under-

kaste Besætningens Sundhedstilstand fornoden Under-

søgelse af Lægen. Det vil saaledes være nbdvendigt,

at fornodent Politi og Lægetilsyn haves paa bemeldte

Handelsteder. Dette er allerede Tilfældet i Reykjavik

og paa Vestmannbe. og vil for Fremtiden ogsaa blive

det paa Stykkesholm og Isafjord, eftersom det vil blive

£jort til Pligt for de Sysselmænd, som nu ansættes i

Snæfellsnes og Isafjords Sysseler, at tage Bopæl re-

speclive paa Stykkesholm og paa Isafjord.

Hvad derimod Ofjord og Eskefjord angaaer, da er

ve
'» som Hr. Amtmanden bekjendt, Distriktslægen rnen

derimod ikke Sysselmanden bosat paa det forste af

disse Handelsteder, medens Sysselmanden men der-

imod ikke Distriktslægen for Tiden har Bopæl paa

Eskefjord.

Med Hensyn hertil skuloe Ministeriet Ijenst). ud-

bede sig Hr. Amtmandens Yttringer behageligen med-

delte om, hvorvidt det fornævnte Politiopsyn paa Ofjord

°6 Lægetilsyn paa Eskefjord maatte kunne fores med
de til disse Steder ankommende fremmede Skibe fra

de Steder, hvor Sysselmanden i Ofjords Syssel og Di-

striktslægen
i Mula Syssel nu ere bosatte, og i modsat

Fald, om det ikke maatte kunne paalægges disse Em-

bedsmænd enten at bosætte sig paa de nævnte Han-
delsteder, eller i alt Fald paa anden Maade at sorge
f°r, at det fornbdne Politi- og Lægetilsyn kan blive
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1854. fdrl med de dertil ankommende fremmede Skibe. —
Indenrigsministeriet den 25. April 1854.

-io. April.

25. April. Indenrigsministeriets Skrivelse til Udenrigs-

ministeriet, ang. de islandske Handelsforhold med

Hensyn til fremmede Stater. Khavn den 25. April

1854. — Isl. Copieb. 1854, Nr. 303.

Efter at den Rigsdagen forelagte og med de al

samme vedtagne Ændringer af Hs. M. Kongen stad-

fæstede Lov angaaende Skibsfart og Handel paa Island

nu, forsynet med behorig islandsk Oversættelse, er

bleven trykt, skulde Indenrigsministeriet, med Hensyn

til Udenrigsministeriets Begjæring i behagelig Skrivelse

af 24. Januar sidsti., ikke undlade tjenstl. at meddele

fblgende Yttringer:

Som Udenrigsministeriet bekjendt, navnlig af Sagens

Behandling i det Geheime-Statsraad, er den fra Inden-

rigsministerens Side foreslaaede og af Hs. Excellence

Udenrigsministeren i Statsraadet bifaldte Redaktion af

Lovens § 7, ingenlunde bygget paa nogen fra Uden-

rigsministeriet afvigende Mening, angaaende hvad der

under forskjellige Eventualiteter fra dansk Side kunde

være at fordre eller indromme mod de Slater, i hvilke

det islandske Hovedprodukt Fisk er underkastet en

hoiere Told, naar den tilfbres med danske Skibe, end

naar dette skeer med disse Nationers egne Skibe. Man

maa erkjende, at det efter Forholdenes Beskaffenhed

ikke kan ventes, at enhver i sig billig Fordring, som
*

kunde gjbres med Hensyn til Afgifternes Regulering 1

vedkommende Stater, kan gjbres gjeldende, men

man, navnlig med Hensyn til Islands Interesse, maa

tinde sig i at opoffre Noget deraf, men maa dog bnske,

at Opoffrelsen maa blive saa ringe som mulig, og j
e8

har derfor fundet det mindre rigtigt, allerede ved Loven
•

at begrændse den Afgift, som man kunde finde sig

foranlediget til at paalægge fremmede Landes Skibe,

*
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for at fremtvinge eu nogenlunde billig Behandling af 1854.

vort Flag. lovrigt seer dette Ministerium sig for Oie- 25. April,

blikket ikke istand til at have nogen Mening om For-

toldet mellem de Indrømmelser, der gjensidig kunde

gives og faaes, eller om, hvorledes Sagen bedst kan

indledes. Udenrigsministeriet vil i denne Henseende

sikkert bedst vide at ramme Statens Interesser, og,

da der i Udenrigsministeriet findes et omfattende Be

kjendtskab saavel med vore egne, som med fremmede

Handelsforhold, hvilket ludenrigsministeriet ei tor tilegne

sig, vil del være saa meget mindre fornodent, for Tiden

herfra at meddele nogen særegen Oplysning eller Me-

ningsyttring med Hensyn til de forestaaende Under-

handlinger, hvorimod det er en Selvfølge, at delte Mi-

oisterium, forsaavidt Udenrigsministeriet paa et senere

Trin af Sagen skulde have noget herhen horende Sporgs-

tøaal at forelægge, efter bedste Evne skal soge at be-

svare samme.

Forsaavidt Udenrigsministeriet i forberorte Skrivelse

Wlige har onsket Underretning om, med hvilke Stater,

foruden Spanien, det maatle ansees onskeligt at der

adledes Underhandlinger, og hvilke Momenter derved
især burde komme i Betragtning, undlader jeg ikke lige

l
J e nstI. al tilfoie, at det især turde være Frankrig og

Nederlandene, muligen ogsaa Portugal og Neapel, som
der nærmest kunde blive Spbrgsmaal om i bemeldte

Henseende, og skal jeg iovrigl tillade mig at henlede
U;lbemeldte Ministeriums Opmærksomhed paa en Corre-
spondence, som i Aarene 4 839—46 har fundet Sted
angaaende dette Punkt mellem Rentekammeret og Ge-
neral -Toldkammeret paa den ene Side og det uden-

landske Departement paa den anden Side, hvilken var

foranlediget ved en Indstilling fra den ved allerh. Re-

solution af 22. August i 838 anordnede Forsamling af

ålandske Embedsmand, og navnlig paa Rentekamme-
rs Skrivelser af 28. Decbr. 1839 og 49. Juli 1845
samt General-Toldkammerets Skrivelser af 2. August og
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1854. 44. Septbr. 1844 \ idel jeg tillige maa henstille, om der

2/T~Aprif
^ e Paa ^run d a ^ den Adgang

,
der ved den nye

Handelslov vil blive indrømmel Fremmede til Islands

Beseiling, maalte findes Anledning lil at iijenoptage de

dengang paabegyndte Underhandlinger, hvilke bleve

stillede i Bero efter Afejorelsen af SpCrgsmaalet om

den islandske Handels Frigivelse. — Indenrigsministeriel

den c25. April 1854.

* * *

26. April. Indenrigsministeriets Skrivelse til Amtmanden

over Nord- og Oster -Amtet, ang. Honorar for

Capitelstaxteris Sættelse. Khavn den 26. April

1854. — Isl. Copieb. 1854, Nr. 304.

I Anledning af Hr. Amtmandens behagelige Skri-

velse af 4. Februar sidsll., og det dermed indsendte

Andragende fra Provst Gudmund E. Johnsen, om al

tilstaaes Godtgjorelse for Omkostninger og Uleiligbed

ved at sætte Capilelstaxterne for 1854 — 55, meddeles

Dem herved til behagelig Bekjendtgjtfrelse for Provst

Johnsen samt videre Foranstaltning, al der fra Mi" 1
"

steriets Side Intet haves imod, at den foreslaaede Godt-

gjorelse udbetales ham af Amtets Reparlitionsfond.

Indenrigsministeriet den 86. April 1854.

29. April. Indenrigsministeriets Skrivelse til Finans-

ministeriet, ang. Toldforholdene med Hensyn til

islandske og færdeske Prodnkter. Khavn den

29. April 1854. — Isl. Copieb. 1 854, Nr. 316.

I de Betænkninger, der ere indkomne til Inden-

rigsministeriet fra den Commission, til hvilken det, som

Finansministeriet bekjendt, har været overdraget at

tage Udkastet til Loven om Skibsfart og Handel P*3

O Disse her paaberaabte Skrivelser ere ikke optagne her i

Samlingen, med Undtagelse af Rentek. Skriv. 19. Juli > 845 *
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Island og senere et Udkast til en Luv om Ophævelse 1854.

af den kgl. Enehandel paa Færoerne under Overveielse, 29. April.

e r det af Commissionens Medlem, Etatsraad, Grosserer*

A. Hansen, yttret, at det bor udhæves, at Toldfriheden

for islandske og færoeske Produkter i Virkeligheden er

eu Toldbeskyttelse for disse, saalænge som de frem-

mede Produkter af samme Slags, saasom Fisk, Tran osv.,

ere underkastede Indførselstold, og at en saadan Be-

skyttelse vil være et Baand paa vor Handel med de

omhandlede Produkter med andre Lande, der frem-

bringe saadanne, f. Ex. Norge, der tilbyder os dem i

langt storre Mængde, og en Byrde paa Forbruget af

disse Artikler her i Landet, da den sandsynlige Virk-

ning maa være, at Prisen paa færdeske og islandske

Produkter vil staae saa meget hbiere, som Tolden ud-

Bjtir; det vil derfor efter Etatsraad Hansens Anskuelse

stride mod Danmarks Interesse, at lade en saadan Be-

skyttelse vedvare, og Færoerne og Island have intet

Krav derpaa, naar der i disse Bilande ikke længere
•

gjbres Forskjel mellem danske og fremmede Frembrin-

gelser i Danmarks Faveur. Det nævnte Medlem af Com-

naissionen har derhos formeent, at man, for snarest skee

kan at ordne dette Forhold paa en retfærdig Maade,

kan gaae tvende Veie, nemlig enten at paalægge fær-

oeskc og islandske Produkter samme Told som frem-

mede af lige Slags, eller at gjbre disse toldfrie ligesom
m ne, hvilken sidste Vei, da Tolden paa fremmed Fisk

°g Tran, som ere de Hovedartikler, der her er Tale

ona
» kun indbringer og for Fremtiden kun kan indbringe

saare Lidet, synes at være den tilraadeligste. Da Com-

niissionen,
i hvilken der har været yttret forskjellige

Meninger om denne Gjenstand, har vedlaget al hen-

stille Sagen til Regjeringens nærmere Overveielse, har

J eg ikke villet undlade herved at gjore Finansministeriet

bekjendt med de af det ol'tnævnte Medlem af Commis-
•

sionen fremsalle Anskuelser. — Indenrigsministeriet den
2 9. April 1854.

V
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Indenrigsministerens Bekj endtgj oreise ang.

Ophævelse af Direktoratet for Ministeriet. Khavn

den 3. Mai 1854. — Denne „BekjendtgjOrelse angaaende

Ophævelse af det ved allerhcii. Resolution af 26. Mai 1853

midlertidig oprettede Direktorat for det samlede lndenrigs-

ministeriunv" er udfærdiget af den under 29. April 1854 ud-

nævnte nye Indenrigsminister Tillisch. — Original-Aftryk i det

Schultziske Officin, 2 Bl. i 4". Depart. Tid. 1854, S. 428—

429. Algreen-Ussings Samling af Love og Anordninger m. v.

Danmark vedkommende, 1854, S. 515.

6. Mai. Islandske Departements Skrivelse til Kanmierraad,

Sysselmand Christian Magnusen, ang. Opsendelse

af Træplanter til Dala Syssel. Khavn den 6. Mai

1854. — Med denne Skrivelse sendes ifélge Sysselmandens

Begjæring i Skrivelse af 30. Decbr. f. A. i en Pakke: 20Stkr.

Træplanter af Piil, Rem og Elle - Isl. Copieb. 1854, Nr. 341.

16. Mai. Indenrigsministeriets Skrivelse til Amtmanden

over Nord- og Oster-Amtet, ang. Althingets For-

kastelse af et Suppleantvalg. Khavn den 16. Mai

1854. - Isl. Copieb. 1854, Nr. 355. — Islandsk: Titr

indi um stjornarmålefni Islands 1, S. 5. ?.

Med Hr. Amtmandens behagelige Skrivelse af 4.

Februar sidsti. har Ministeriet modtaget tvende An-

dragender, hvori endeel Jordeiere og bosiddende Mænd

i Hunavatns Syssel deels anke over en af Althinget i

sidste Sommer tagen Beslutning, hvorved Thinget bar

forkastet den for bemeldte Syssel valgte Suppleant,

Administrator R. M. Olsens Valg, deels anholde om at

frilages for at udrede den paa bemeldte Syssel faldende

Andeel af Omkostningerne ved det sidstafholdte Althing-

Foranlediget heraf skulde jeg, til behagelig Efter-

retning og Bekjendtgjorelse for Andragerne, tjenstligst

melde, at Ha Althinget maa antages at have været com-

petent til at afgjore det reiste Spbrgsmaal om Gyldig-
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heden af Suppleantens Valg, finder Ministeriet ingen

Anledning til at indlade sig paa de ovennævnte An-

dragender. — Indenrigsministeriet den 16. Mai 1854.

1854.

16. Mai

Indenrigsministeriets Skrivelse til Stiftamt- i6. Mai.

manden over Island, ang. Kirketiendefrihed for

Eieren af Vido. Khavn den 16. Mai 1854. —
Isl. Copieb. 1854, Nr. 357. — Islandsk: Tio. um stj6rnar-

målefoi fél. 1, S. 7.

Efter at have modtaget de med Hr. Stiftamtmandens

behagelige Skrivelse af 27. Oktbr. f. A. meddelte Op-

lysninger angaaende dot af Revisionen opkastede Spflrgs-

maal, hvorvidt Eieren af Vido. hvor der bestaaer et

særligt Capel, er forpligtet til at svare Kirketiende til

Reykjavik Domkirke, skulde Ministeriet til behagelig

Efterretning og videre fornoden Bekjendtgjorelse Ijensll.

melde, at der, saalænge der stader e ' Capel paa Vido

°g samme benyttes til offentlig Gudstjeneste, ikke kan

antages at være tilstrækkelig Grund til at paalægge

Kieren af bemeldte O at svare Tiende til Keykjavfk

domkirke. — Indenrigsministeriet den 16. Mai 1854.

Indenrigsministeriets Skrivelse til Amtmanden
over Nord- og Oster -Amtet, ang. Besværinger

over fremmede Fiskeres Overlast i Nordermula

Syssel. Khavn den 16. Mai 1854. — isl. Copieb.

1854, Nr. 359.

Efter at Ministeriet havde gjort Udenrigsministeriet

bekjendt med Indholdet af den i Gjenpart her vedlagte,

fra Sysselmanden over Nordermule Syssel indkomne

Skrivelse, dat. 8. Decbr. f. A., hvori klages over for-

skjellige Retskrænkelser, som af fremmede Sbfolk jevnlig

blive begaaede mod Sysselets Indbyggere, har man fra

bemeldte Ministerium nu modtaget Underretning om,
at Samme har paalagt de kgl. Gesandter, respective i

16. Mai
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1854. Paris og London, at gjdre deu keiserlig franske og kgl.

(j^M^ storbrilanniske Regjering bekjendt med de i bemeldte

Skrivelse fremhævede Misligheder, samt udtale den kgl.

Regjerings Onske om, at der maa gives Førere og Be-

sætninger af de paa Island farende franske, engelske

og irske Fiskerfartoier alvorligt Tilhold om, for Frem-

tiden i enhver Henseende strengt at rette sig efter de

paa Island gjeldende Lovforskrifter, samt stedse at

efterkomme vedkommende Ovrighedspersoners Befa-

Hvilket tjenstl. meddeles Hr. Amtmanden til be-

hagelig Efterretning og videre Bekjendtgjorelse for Ved-

kommende. — Indenrigsministeriet den 16. Mai 1854.
'ly

i9. Mai. Kongelig Resolution ang. Forfærdigelsen af

Vægtlodder og mindre Maalekar. Frederiksborg

Slot den 19. Mai 1854 1
. — Resolutionen er afgiven

paa Indenrigsministerens (Tillisch's) Forestilling og bekjendt-

gjort i KjObenhavn ved Raadstueplakat 10. Juli 1854, der

findes i Original-Aftryk paa et Halvark i Patent-Format fra

det Schultziske Officin
;

Algreen-Ussings Samling af Love og

Anordninger m. v. Danmark vedkommende, 1854, S. 585—

586
;
Indenrigsministeriets Circulaire til Amtmændene (i Dan-

mark, men ikke i Island) 8. Juni 1854 i Depart. Tid. 1854,

S. 529-530.

al Justeerkammeret her i Staden, uanseet Bestem-

melsen i den ved Cancelli-Plakat af 8. Marts 1811 be-

kjendtgjorte allerh. Resolution af 26. Febr. næstforhen,

maa være bemyndiget til at foranstalte Lodder af Mes-

sing eller Malm, hvad enten disse ere støbte af fuldt

Metal eller hule og fyldte med Bly, afrettede ved at

lade dem galvanisk overtrække med den manglende

Vægt af Kobber;

at der ved Siden af de hidtil benyttede Metal-

vægtlodder og under de samme Betingelser som de,

} Bekg. 18. Septbr. 1854.
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der gjelde for hine, af Jusieerkammerel maa foran-

staltes fabrikerede, justeres og forhandles til Brug ved

Decimalvægte, de saakaldte Hjælpelodder, eller Tiende-

dele af det danske Pund og Lod, at disse Lodder, der

blive at gjore af fuldt Metal (Messing), og hvis virkelige

^gt skal være respective *io. *?iø,
3/

io, Vi o Pund, og

/io, 8
/io,

4
/io Lod, skulle gives samme Form som de

almindelige Lodder, nemlig som afkortede Pyramider

n»ed qvadratiske Endeflader og forsynes med den virke-

lige Vægt angivende Inscriptioner , i hvilke den hele

BriJk angiver Loddets Vægt, medens Tælleren — hvis

Chiffer maatte træde stærkest frem — angiver den

Vægt, som Loddet svarer til ved dets Anvendelse paa

decimalvægten; at derimod al Anvendelse af ujusterede

Hjælpelodder skal være forbudt, og at det endelig ikke

skal paaligge Jusieerkammerel som Pligt at foretage

!*ogen Justering af Decimalvægte, men at der forbe-

holdes det Ret til efler Vedkommendes Forlangende at

understfge saadanne Vægte og om Udfaldet heraf at

mcddele en lovlig og retsgyldig Attest; samt

at Fjerdingkar og Ottingkar for Fremtiden gives

samme Form som Skjeppemaalet og dettes ovrige Under-

delinger, nemlig brede forneden og smalle foroven,

°& at samtlige disse Maalekar til desto sikkrere Ad-

skillelse forsynes med -folgende Mærker, der angive

Maalets Størrelse, nemlig respective 4, V2, V4, Vs, Vie

Skjeppe, hvor Brdkens Nævner maa fremhæves stærkest.

Plakat ang. Ret for de faste Handlende paa 19, Mai

Island til at beseile andre end autoriserede Handel-

steder. Frederiksborg Slot den 19. Mai 1854. —
Publiceret 1854 i Reykjavik og i GullbringaogKjosar Syssel, 1855

i de Ovrige Sysseler i Sønder- Amtet, ligeledes Myra og Hnappa-
dals, Snæfellsnes, Dala og Bardastrands Sysseler i Vester-

Amtet, samt endelig i alle Nord- og Oster-Amtets Sysseler
aied Undtagelse af Oefjords Syssel

5 1856 i Isatjords Syssel.
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1854. I Stranda og Oefjords Syssel anfdres den ikke som publiceret. —
19. Mai. Plakaten er approberet ved kgl. Resol. 19. Mai 1854, grundet paa

Indenrigsminister Tillisch's Forestilling af 15. s. M. Isl. Depart.

Forest. og Resol. Prot. 1854, Nr. 27, hvormed saavel Udkastet

som Originalen findes heftet. Original-Aftryk i det Schultziske

Officin, 2 Blade i 4*. Fdrste Side Titelblad, den danske Titel

Bverst, der nedenfor den islandske, Resten af Titelbladet Dansk ;

anden Side den danske Text med Kongens og Indenrigsmini-

sterens (TillischV) Underskrifter ; tredie Side den islandske Text

uden Underskrifter 5 fjerde Side blank. Departem. Tid. 1854,

S. 487. Algreen-Ussings Samling af Love og Anordninger

m. v., Danmark vedkommende, 1854, S. 550. — Islandsk:

Original-Aftryk med den danske Text (see ovenfor). Tftindi

fra atøfngi Islendmga 1855, Viob. B, S. 73. — Ttøindi um
stj6rnarmål Isl. 1, S. 7-8. Norori 1854, S. 59. pj6o61f. VI,

241. — Den i Plakaten fastsatte Bestemmelse er fra først al

foranlediget ved Althingets Petition om Handelsfrihed ni. m.

i Sessionen 1849 (§ 8 og 9, Tioindi fra aljnngi i'slend. 1849,

S. 708)j derfra er den efterhaanden optaget med forskjellige

Forandringer i Regjeringens Udkast til Lov om Handelen paa

Island, forelagt den islandske Nationalforsamling 1851 g 8

(Tft). fra {>j6ofun(ii Islendmga, S. 419), og i denne Forsam-

lings Lovforslag § 12 (Tio. fra tødbfundi Isl., S. 411), men

ikke i de den danske Rigsdag forelagte Udkast, for derved at

fremhæve den som særlig islandsk Anliggende.

Plakat om Bet for de paa Island bosatte faste

Handlende til at beseile andre Steder paa Kysten end

de autoriserede Handelsteder.

Vi Frederik den Syvende <&c. G. V., at Vi, efter

Althingets derom indgivne allerund. Andragende, have

fundet for godt allern. at befale som følger:

Det skal være de Handlende, som have faste Han

delsetablissementer i Island, tilladt derfra at beseile

andre Steder paa Kysten end de autoriserede Handel-

steder, og ikke alene derhen at bringe de Varer, som

de paa Handelstederne have solgt til Landets Ind-

byggere, men ogsaa der at indkjbbe islandske Varer

og sælge til Beboerne Kornvarer, Steenkul, Tommer,

Ved, Sall, Tjære, Jern og Hamp.
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Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette. — 1854.

Givet paa Vort Slot Frederiksborg den 19. Mai 1854. ^Tm*"

Opio bréf um [>ab, ao fastakaupmenn a Islandi

roegi sigla å aora stabi a landinu en hin lbggildu kauptun.

Ver Fribrik hinn Sjoundi &c. Gjorum kunnugt:

Eptir [>egnlegu frumvarpi aljringis hefir Oss [)6knazt ab

skipa fyrir é t>essa leib:

Kaupmbnnum ])eim, sem hafa fasta verzlunarstabi

å Islandi, skal vera heimilt ab sigla J)aban é abra stabi

å landinu en hin ldggildu kauptun, og ekki einiingis

ab flytja })ångab vbrur J)ær, er j)eir hafa selt landsbuum

å verzlunarstobunum, heldur einnig kaupa {>ar islenzkar

vcirur, og selja innbuum korn, steinkol, vib, salt, tjbru,

jårn og hamp.

Eptir J)essu eiga allir hlutabeigendur ser ab hegba.

Gefib i holl Vorri Fribriksborg , 19. dag Mai-manaoar

1854.

Kirke- og Underviisnings-Ministeriets Bekjendt- 19. Mai.

gjfirelse ang. Regler for Erhvervelsen af akade-

miske Grader ved Universitetet- Rbavn den 19.

Mai 1854. — Denne Bekjendtgjbrelse er udfærdiget af

Orsted, som daværende Cultusminister, og er anført som pu-

bliceret i Synodalforsamlingen i Reykjavik i Juli 1855, samt i

Skagafjords og Oefjords Sysseler i det samme Aar. Original-

Aftryk i det Schultziske Officin, 2 Blade i 4<°. Depart. Tid.

!854, S. 462-477 (med Motiver). Algreen-Ussings Samling

af Love og Anordninger m. v. vedkommende Danmark, 1854,

S. 551-552.

Bekjendtgjorelse angaaende nogle Forandringer i

de ved Forordn, af 9. Januar 1824 givne Kegler for

Erhvervelsen af de akademiske Grader ved Kjbhen-

havns Universitet.
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1854. Paa Ministeriets allerund. Forestilling har det be-
kJ

19. Mai. haget Hs. M. Kongen under 10. d. M. allern. at bifalde

folgende Forandringer i de ved Forordn, af 9. Januar

4 824 givne Regler for Erhvervelsen af de akademisko

Grader ved Kjobenhavns Universitet:

4. Licentiatgraden i det lægevidenskabelige Fa

kultet og Magistergraden bortfalder, og i det lægeviden-

skabelige Fakultet samt i det philosophiske og i det

mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet meddeles her-

efter kun een akademisk Grad, nemlig Doktorgraden,

lil hvilken Adgangen slaaer aaben efter de samme

Regler, som hidtil have været de gjeldende for Licentiat-

graden i det lægevidenskabelige Fakultet og for Ma-

gistergraden

;

2. Doktorgraden i de nævnte tre Fakulteter er-

hverves paa den i Forordn, af 9. Januar 1824 §
*

foreskrevne Maade, dog med folgende nærmere Be-

stemmelser og Forandringer:

a) Det skal staae den Paagjeldende frit for at skriv 1
*

den Afhandling, han skal forfatte, enten paa Dan^

eller paa Latin;

b) Det mundtlige Forsvar af Afhandlingen, elle''

iallfald af særlige af vedkommende Fakultet bifaldt

Theses skal derimod fores i det latinske Sprog, dog

saaledes, at Ministeriet for Kirke- og Underviisnings
'

væsenet bemyndiges til paa derom indkommende Be-

gjæring, efter Beskaffenheden af Æmnet og den Viden'

skab, som den Promoverende har gjort lil sit Hovedfag)

al indromme Tilladelse lil Benyttelse af Modersmaale 1

ved Forsvarshandlingen;

c) Afhandlingen skal tilligemed Fakultetets Dom

være trykt og uddeelt mindst 14 Dage for Forsvare!

finder Sted;

d) Ministeriet for Kirke- og Underviisningsvæsenet

bemyndiges til, efter Forslag fra Consistorium, at træfte

de nærmere Bestemmelser, som maatte findes hensigt"
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mæssige til Ordens Opretholdelse ved den offentlige

Forsvarshandling; og

e) Graden confereres af vedkommende Fakultet

efter dertil erhvervet Samtykke af Ministeriet, hvorom

dette hvergang har at gjore allerund. Beretning.

3. De foranfdrte Forandringer og nærmere Be-

stemmelser i Forordn, af 9. Januar 1824 § 3 ere og

anvendelige med Hensyn til Licentiat- og Doktorgraden

i det theologiske og det rets- og statsvidenskabelige

Fakultet.

4. De nuværende Licentiat! medicinæ og Magistri

artium ansees som Doktores.

Hvilket herved bekjendtgjores til Efterretning for

alle Vedkommende. — Ministeriet for Kirke- og Under-

viisningsvæsenet den 19. Mai 4 854.

Indenrigsministeriets Skrivelse til Stiftamt- 22. Mai

manden over Island, ang. Nybyggerrettigheder

for en Odejord. Rhavn den 22. Mai 1854. —
hl

- Copieb. 1854, Nr. 365. — Islandsk: T10. um stj6rnarmål.

Islands, I, s. 9.

Efter at have modtaget de i fir. Stiftamtmandens

behagelige Skrivelse af 14. Februar d. A. meddelte

Yttringer, angaaende det dermed tilbagefulgte Andra-

gende, hvori Haldor Arnason af Hesli i Borgarfjords

Syssel har anholdt om, atdermaa blive foranstaltet optaget

en besigtigelses- og Udviisningsforretning over Odejorden

Kålfanes
i samme Syssel, for at han derefter kan erhverve

Nyhyggerrettighed med Hensyn til bemeldte Jord, skulde

Ministeriet til behagelig Efterretning og Bekjendlgjorelse

for Andrageren tjenstl. melde, at da den omhandlede

J°rd, efter hvad der er oplyst (cfr. ogsaa Johnsens

uJaroataP' Pag. 114), er som Odehjaleie fra Jorden Bær

særskilt borlleiet, og da del efter Forordn. 15. April

*776, navnligen sammes § 2, ikke kan antages, al Ny-,

byggerrettighed kan tilstaaes med Hensyn til saadanne

41*
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Landstrækninger, der utvivlsomt ere undergivne en

særlig Ejendomsret, og hvis Benyttelse derhos er con-

stateret derved, at der for samme erlægges en aarlig

Afgift, maa Ministeriet med Hr. Stiftamtmanden være

enigt i, at der ikke er tilstrækkelig Anledning til al

foranstalte den af Andrageren begjærte Besigtigelses- og

Udviisningsforretning over bemeldte Jord afholdt.

Indenrigsministeriet den 22. Mai 1854.

22. Mai. Indenrigsministeriets Skrivelse til Amtmanden

over Vester-Amtet, ang. Bortbygsling af en Gaard,

horende til Arnarstapa Ombud. Khavn den 22. Mai

1854. — Isl. Copieb. 1854, Nr. 366.

Ved i behagelig Skrivelse af 12. Januar sidstleden

hertil at indberette, at den hidtilværende Opsidder paa

Ombudsgaarden Kljå under Arnarstappens Ombud, B.

J6nsson, har opsagt Bygselen paa bemeldte Gaard til

næstkommende Fardag, og at Gaarden fra samme Tid

er bortbygslet til lllugi Dadason for den fulde i Jorde-

bogen af 4 760 ansatte Landskyld, nemlig 2 Vætter og

10 Fiske samt Mandslaan, og derhos med 3 Inventarie-

qvilder, istedetfor at Gaarden i den senere Tid ikkuø

har været bortbygslet med 2 Qvilder, har Hr. Amt-

manden tillige meddeelt, at De paa Ministeriets for*

ventende Approbation har bemyndiget vedkommende

Administrator til at indkjohe det hidtil manglende Faare-

qvilde, for at samme i næstkommende Fardag kund e

blive retableret, hvorhos De har anholdt om Ministeriets

Approbation paa den af Dem til Indkjbbet af bemeldte

Faareqvilde trufne Foranstaltning.

I Anledning heraf meddeles Hr. Amtmanden tjenstl-

til behagelig Efterretning, al Ministeriet Intet har at

erindre imod, at de til Anskaffelsen af det ommeldte

Faareqvilde medgaaede Omkostninger afholdes af Gods-

intraderne og fores til Udgift i Admmistrahonsregnskab*
>l
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for indeværende Aar. — Indenrigsministeriel den 22. 1854.

MaH8S4
-

•

Indenrigsministeriets Skrivelse til Amtmanden 22. Mai.

over Vester-Amtet, ang. Indkjob af et Civilde

fi| Besætning paa en af Årnarstappens Ombuds-

jorder. Rhavn den 22. Mai 1854. — isi. Copieb.

1854, Nr. 368.

At Ministeriet, overeensslemmende med Hr. Amt-

mandens Indstilling i behagelig Skrivelse af 42. Januar

sidsti., bifalder, at det Belbb af 20 ftd. 60 Sk., som er

tøedgaaet til Indkjob af det Faareqvilde, som ifblge Deres

Andberetning af 11. Mai f. A. er blevet indsat paa

Gaarden Fasknidarbakki under Arnarstapa Ombud, maa

fores til Udgift i Administrationsregnskabet for inde-

værende Regnskabsaar, det undlader jeg ikke herved

tjenstl. at meddele Dem til behagelig Efterretning. —
Indenrigsministeriet den 22. Mai 1854.

Indenrigsministeriets Skrivelse til Stiftamt- 24. Mai.

tanden over Island, ang. Forslag om at sende

Dyrlæger til Island i Anledning af Faaresygdom.

Khavn den 24. Mai 1854. — Isl. Copiebog 1854, Nr.

376. — Islandsk: Uddrag i Tioindi ura stjémarmål. Islands

I, S. 8.

Ved hertil at indsende et Andragende fra flere

bosatte Mænd i Borgarfjords Syssel, hvori de anholde

om
> al der fra Begjeringens Side maatte foies Foran-

staltning til, at en Veterinair blev herfra opsendt til Is-

land, for at undersbge og om muligt finde Midler imod den
1 bemeldte Syssel grasserende Faaresyge, har Hr. Stiftamt-

manden, næst tillige at fremsende de af Sysselmændene
1 Gullbringu og Kjosar Syssel samt for Arnes og Rangar-
valla Sysseler over bemeldte Sag afgivne Betænkninger,
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1S54. i behagelig Skrivelse af 8. Oktobr. f. A. foreslaael, at

24. Mai. der i det ommeldte Oiemed maatte blive opsendte
"^^"^

tvende erfarne Veterinairer, der skulde forblive i Island

i eet Aar, og af hvilke den Ene skulde tage Ophold i

Borgarfjorden, og den Anden paa Grændsen af Arnes

og Rangarvalla Sysseler.

Ministeriet maa imidlertid saa meget mere finde

Betænkelighed ved at gaae ind herpaa, som det i de

med det sidste Postskib indkomne Beretninger antages,

at Sygdommen nu er saa godt som aldeles ophort, og

man saaledes lob Fare for, at den omhandlede Foran-

staltning, der vilde medfore betydelige Omkostninger,

blev til ingen Nytte, saaledes som det ogsaa tidligere

har viist sig med lignende Foranstaltninger, der fra

Regjeringens Side ere blevne trufne til Faaresygens

Helbredelse paa Island.

Derimod maa Ministeriet ansee det for hensigts-

mæssigt, at del, hvis Sygdommen atter skulde udbryde,

blev overdraget Dr. med. Hjaltelin, der for Tiden er

bosat i Arnes Syssel og tidligere har lagt megen In-

teresse for den heromhandlede Sag for Dagen, at under-

sbge Sygdommen, samt at udarbeide en Beskrivelse

over samme, tilligemed en Angivelse af de Midler, som

* han maatte ansee mest hensigtsmæssige til dens Hel-

bredelse og Forebyggelse, hvorefter denne Afhandling

maatte foranstaltes trykt og gratis uddeelt blandt Al-

muen; dog onskede Ministeriet, forsaavidt Omstændig-

hederne maatte tillade det, Manuskriptet i dansk Over-

sættelse hertil indsendt inden Trykningen, for at samme

her kunde blive underkastet Bedømmelse af kyndige
M

Veterinairer.

Om hvad der i bemeldte Henseende maatte blive

foranstaltet, forventes Hr. Stiftamtmandens Indberetning

i sin Tid behageligen meddeelt, — Indenrigsministeriet

den 24. Mai 1854.
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Indenrigsministeriets Skrivelse til Amtmanden 4854.

over Vester-Amtet, angaaende Amtmændenes In-
26, Ma1,

spektionsreiser. Khavn den 26. Mai 1854. —
fel. Copieb. 1854, Nr. 377.

lfolge allerh. Resol. af 16. Mai 4 829 paaligger det

Amtmændene i Island at foretage Embedsreiser i de

dem betroede Amter til de Tider og paa de Steder i

Amtet, som de maatte ansee det hensigtsmæssigt, og

har del forrige Rentekammer, ved under 13. Juni s. A.

at communicere samtlige Amtmænd i Tsland allerhbist-

bemeldte Resolution, tillige paalagt dem, ved hvert

Aars Udlob at meddele Kammeret Underretning om,

hvilken Deel af Amtet de i samme Aar have bereist,

°§ hvad de i den Anledning have fundet at bemærke.

Ministeriet har imidlertid ikke fra Hr. Amtmanden

modtaget Beretning om, at nogen saadan Reise af Dem
er foretaget siden Deres Bmbedstiltrædelse i Aaret 4849,

°S da del dog maa antages at være særdeles nyttigt,

at Amtmændene jevnlig reise omkring i Amterne for ved
deres personlige Nærværelse at komme til Kundskab
om, hvorvidt de kgl. Anordninger og andre til det al-

mindelige Vel føj ede Foranstaltninger efterleves, og om
de underordnede Embedsmænd i del Hele rogte deres

Embeder tilbbrligen, og navniigen om, hvorvidt deres

Etøbedsbciger o^ Embedsarchiv holdes i den tilbbrlige

Orden, samt om det kgl. Jordegods bliver fbrsvarligen

administreret m. v., forventer Ministeriet, at Hr. Amt-

manden ikke vil undlade, det snareste skee kan, at

foretage en saadan Inspektionsrejse omkring i det Dem
betroede Amt, saaledes at hele Amtet inden en kort

f, d af Dem bliver bereist, hvortil der desuden turde

være saa meget mere Anledning, som stbrste Delen af

Sysselmands-Embederne i Vester-Amtet har i det Tids-

rum, der er forlbbet siden Hr. Amtmandens Ansættelse,

været betjent af constituerede Sysselmænd, der ingen-

lunde alle kunne antages at have været i Besiddelse
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1854. af den onskelige Embedsdygtighed, uagtet man paa

^T^T^r Grund af manglende qvalificerede Candidater har været

nodt til midlertidig at overdrage dem de omhandlede

Embeders Bestyrelse.

Om Resultaterne af bemeldte Embedsreiser imode-

seer Ministeriet aarlige Indberetninger i Henhold til

den foranfSrte Rentekammer-Skrivelse af 13. Juni 1829.

— Indenrigsministeriet den 26. Mai -1854.

30. Mai. Islandske Departements Skrivelse til Stiftamt-

manden over Island, ang. Beseilings-Tilladelse for

nogle engelske Skibe. Khavn den 30. Mai 1854.

— IsL Copieb. 1854, Nr. 395.

I Henhold til allerh. Resolution af 4. Mai f. A. er

der meddeelt efternævnte engelske Skibe:

1) „Vigilant", fort af Skipper Alexander Stephen, dræg-

tig 44 danske Gommerce-Læster,

2) „Thomas Graham", fort af Skipper James Johnson,

drægtig 36 V« d. C. L.,

Passe til i indeværende Aar at gaae ballastede til Is-

land, for sammesteds for Penge at indtage Heste, imod

at der ved Skibets Ankomst, forinden Indhandlingen

kan tillades, erlægges den ved Plak. 28. Decbr. 1836

§ J3 paabudne Afgift af 2 Hd. 32 Sk. pr. Commerce-

Læst af Skibenes hele Drægtighed.

Ved tjenstl. at meddele Hr. Stiftamtmanden Foran-

staaende, skulde man lige tjenstl. anmode Dem om,

bebageligen at ville paalægge vedkommende Embeds-

mænd i det Dem betroede Amt at paasee, deels at

ingen Mandelsvarer indfores med bemeldte Skibe, i

hvilket Fald de strax ville være at bortvise, ligesom

og, at ei Andet end Heste udfores, deels at fornævnte

Afgift bliver erlagt i Overeensstemmelse med det For-

antørle, og derfor aflagt Rigtighed paa sædvanlig Maade.

Og forventes i sin Tid nærmere Indberetning om, hvor-

vidt Skibene maatte have anlobet nogen Havn i Sonder-

i
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Amtet, hertil meddeelt. — Dtl islandske Departements 1854.

Expeditions-Contoir den 30. Mai 1854 \ ^TT^
30. Mai.

Indenrigsministeriets Skrivelse til Amtmanden 30. Mai.

over Nord- og Oster- Amtet , ang. Modruvalla

Kirkes Bygning. Khavn den 30. Mai 1854. —
tø. Copieb. 1854, Nr. 399.

Med behagelig Skrivelse af 31. Decbr. f. A. har

Hr. Amtmanden hertil indsendt et af Dem affattet Regn-

skab over de til den ifølge Ministeriets Skrivelse af

27. Januar 1851 foretagne Reparation af Modruvalla

Klosterkirke medgaaede Omkostninger, tilligemed en

den 19. Decbr. f. A. afholdt Synsforretning over Kirken,

•det De har bemærket, at der ved Reparationsarbejdets

Udforelse er gjort endeel Afvigelser fra den tidligere

approberede Rygningsplan, hvilket imidlertid efter alle

Kyndiges Skjon har været til Fordeel for Kirken, saavel

roed Hensyn til dens Soliditet og Rummelighed, som
med Hensyn til dens Udseende og Forskjonnelse, men
hvoraf Folgen er bleven, at Omkostningerne efter det

medfulgte Regnskab udgjbre 1789 Rd. 45 Sk., medens
den Sum, der var calculeret i det ved Ministeriets oven-

nævnte Skrivelse af 27. Januar 4851 med nogle Modi-

fikationer approberede Overslag, kun beldb sig til 997

Kd. 64 Sk. Hr. Amtmanden har derhos andraget paa,

a* to blandt Kirkens Inventarier og Ornamenter opførte

Lysekroner af Kobber, samt 4 Stkr. Lyseforme af Mes-

sing, maae blive bortsolgte ved offentlig Auktion, og

a * der i disses Sted maae blive anskaffede 3 nye Kry-

stal-Lysekroner, hver med 12 Rlus, og 4 nye Messing-

Lyseplader af tvende forskjellige Stbrrelser, paa hvilke

Gjenstande De dog ikke har seet Dem istand til at

) under s. D. ere ligelydende Skrivelser fra Departementet

udgaaede til Amtmændene i Island. Isl. Copieb. 1854,

Nr. 396-397.
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1854. opgive; Prisen, og har Do endelig onskel Bemyndigelse

lil at lade anskaffe 92 Pd. Bleghvidt, der antages at

ville koste 23 Rd., som nbdvendigt til Kirkens Maling.

Endskjbndt Ministeriet ikke kan billige, at Hr. Amt-

manden har ladet den ommeldte Kirke udstyre med

saa megen Pomp, hvorved Omkostningerne ere stegne

næsten til det Dobbelte af det ved Overslaget cal-

culerede Belob, og navnlig, at De har ladet det kostbare

Taarn opfore, uagtet det ved Ministeriets oftnævnte

Skrivelse af 27. Januar 1851, i Henhold til Deres egen

Indstilling, udtrykkelig var tilkjendegivet. at sammes

Oplbrelse burde bortfalde, ligesom det ved bemeldte

Skrivelse var udtalt, at Kirkens Reparation i det Hele

vel burde udfores vel og forsvarligen, men dog paa en

sparsommelig Maade, hvilket ogsaa maa antages meget

godt at kunne forenes, har Ministeriet dog, med Hensyn

til de af Dem forklarede Omstændigheder, ikke troet at

burde nægte sit Samtykke til, at de forommeldte efter

det indsendte og her reviderede Regnskab til Kirkens

Reparation medgaaede Omkostninger af ialt 1789 Rd-

45 Sk. maae, under Paaberaabelse af denne Skrivelse,

passere til Udgift i Kirkens Regnskaber, hvorhos der

ikke er fundet Noget at erindre imod, at der efter

Deres Forslag endvidere anvendes 23 Rd. til Kirkens

Maling, hvorimod man ikke kan meddele Tilladelse til

Anskaffelsen af de forannævnte 3 Lysekroner og ^

Messingslager, forinden Overslag over de hertil med-

gaaende Omkostninger bliver indsendt. — Indenrigs-

ministeriet den 30. Mai 1854.

30. Mai. Indenrigsministeriets Skrivelse til Stiftamt-

manden over Island, angaaende Opsendelse af

Blanketter til latinske Sopasse. Khavn den 30.

Mai 1854 1

. — Isl. Copieb. 1854, Nr. 400.

') Stiftamtmand Greve af Trampes Bekjendtgj tfrelse 11. Juh

1864.



-..«.i*J«""v-

Injjemim. Skriv. ang. latinske Sopasse. <>51

Efter at det, paa Grund af den mellem Rusland og 1854.

de vestlige Sbmagter udbrudte Krig, er blevet anseel 30. Mai.

for nbdvendigt, atter at bringe de i Forordn, af 4. Mai

'1803 indeholdte Regler til Anvendelse for de Handlende

°8 Søfarende, og altsaa de i denne Forordn, foreskrevne

°8 allerede i langt tidligere Tider brugte kgl. latinske

Sopasse nu atter ville være at benytte, har Udenrigs-

ministeriet, for at lette Anskaffelsen -af bemeldte So-

Passe, besluttet at overdrage samtlige Overøvrigheder

1 Monarchiet at udfylde og til vedkommende Rhedere

udlevere de af nysnævnte Ministerium paa Hs. Majestæts

^egne undertegnede Pasblanketter.

Idel jeg derfor efter Anmodning fra Udenrigsmini-

steriet herved tilstiller Hr. Stiftamtmanden 8 Stkr. med

Mtr, I Nr. 2—9 betegnede Blanketter til kgl. latinske

Sopasse, tilligemed et Antal Blanketter til Skibscerti-

ficater, for al Pasblanketlerne af Dem kunde blive

udfyldte og udleverede til de Rhedere af de i Sonder-

Amtet hjemmehbrende Skibe, som muligen maatle have
** rug for samme, undlader jeg ikke til fornoden Vei-

ledniug ved Udforeisen af det omhandlede Hverv til-

"ge at fremsende vedlagte Gjenpart af den Instructions-

skrivelse, hvormed de nævnte Blanketter ere af Uden-
ngstninisteriet blevne omsendte til samtlige Overøvrig-

heder i Kongeriget, og som nbiagtigen angiver de For-

skrifter, der i bemeldte Henseende ville være al iagt-

tage, hvorved dog maa bemærkes, at hvad deri er fore-

skrevet om Brugen af slemplet Papir til de ommeldte

Certificaters Udstedelse, maa bortfalde for Islands Ved-

kommende, ligesom den under Post IV givne Forskrift

y el neppe der vil komme til Anvendelse. — Indenrigs-

ministeriet den 30. Mai 1854 K

') under s. D. ere ligelydende Skrivelser fra Indenrigsmini-

steriet afgaaede til Amtmændene i Island, lsl. Copiebog

sst. Nr. 401—402.

•
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1854. [Bilag].

0. Mai. A. Schema til kongel. latinsk Stfpas [paa et Ark i

Fol., lithographeret : fyrste Side den latinske Blanket — anden

og tredje Side blank — fjerde Side den franske og engelske

Blanket i to Columner].

Nr

Nos ....

altestamur et certificamus, quod die .... mensis

anni .... coram nobis comparueri .... Civ .... et

Incol .... Civitatis atq'ue sub juramento,

quo Sacrae Regiae Majestati, Domino Nostro clemen-

tissimo, attin ... et obstrict — , Nobis declaraveri

quod Navis dicla lastarum capax, perlineat ad

portum quodque dicta Navis . . . Sacrae Regiae

Majeslatis, Domini Nostri clementissimi. subdit ... soli ...

titulo juslo propria sit, jam vero de Portu ... ad Portum . .

.

ilerdirecte destinaverit, iis onusta mercibus, quae Sche-

dula a vectigalium Officialibus accepta continentur, idem-

que asseveraveri .. sub juramento praedicto, praefatam

Navim ad Sacrae Regiae Majestatis Subditos tantum

pertinere, nullasque merces prohibitas, quae ad alter-

utram hoc tempore belligerantium parlem spectant,

vehere. In quorum fidem hane Certificationem a Civi-

tatis hujus Syndico subscribi, et Sigillo Nostro muniri,

curavimus.

Dabantur ....

Nr

Traduction du Certificat pour le navire.

'y Nous .... li '

attestons et certifions, qu'au .... du mois .... de l'an

18 . . sisté devant nous le nommé .... citoyen et ha-

bitant de la ville et que sous le serment, par

lequel il .... tenu envers Sa Majesté Notre Auguste

Maitre, il . . nous . . . déclaré, que le navire .... de la

portée de ... lasts de commerce appartient au porl de

la dite Ville et que le dit navire est å juste
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titre la propriété d... susdit ... sujet .;. de Sa Majesté

notre auguste Maltre; qu'il est actuellement destiné h

a 'ler en droiture du port de .... au port de

chargé des marchandises specifiées daus l'exposé donné

par les officiers de la douane; et puis que sous le dit

serment il . . . prouvé, que ledit navire appartient aux

seuls sujets de Sa Majesté, et qu'il ne porte aucune mar-

chandise défendue, qui soit destinée å aucune des parties

actuellement en guerre. En foi de quoi nous avons

fait signer ce certificat par le siridic de cette ville, et

Y apposer notre sceau ordinaire.

Fait etc. comme dessus.

Nr

Translation of the Ship-Certificate.

We . . . .

do hereby cerlify and declare, that this Day, the . . .

.

of the Month of . . . . in the Year 18.. compared be-

fore us .... dwelling and residing in the town of

and by the oath, with which ... ha ... assermented

fidelity to His Majesty our souvereign King, ....

toade .... declaration, that the ship or vessel named
• • • . burlhen .... Lasts of commerce belongs to the

port of the aforesaid .... and that the said ship or

vessel is truely and avowently the property of the said

Deponent .... Subject of Flis Majesty our Souvereign

°nly, and that the said ship or vessel is now destined

to go from the port of .... lo the port of laden

with the merchandizes mentioned in the manifest of

the customhouseofficers and that the said Deponent . .

.

also declared on oath, that the said ship or vessel is

belonging to his Danish Majesty's subjects only, and

do not contain any prohibited goods, destined for any

of the parties now at war. In witness whereof we
have ordered this certificate to be signed by the syn-

dicus of this town, and our seal to be affixcd thereon.

Given etc. as above.
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1854. B. CiRCULAfitK til (ivrighederne i Kongeriget og

30. Mai. Hertugdommet Slesvig, samt Overpræsidenten i Altona,
"""^

Præsidenten i Gliicksborg, Landdrosten i Pinneberg og

Magistraten i Kiel. Kjbbenhavn den 95. Mai 4 854.

Ved allerh. Resolution af 11. f. M., der er bleven

bragt til offentlig Kundskab ved en af Udenrigsmini-

steriet under 20. næstefter udstedt Bekjendtgjbrelse,

har det behaget Ils. Majestæt Kongen at sætte Forord-

ningen af 4. Mai 1803, angaaende Sbfart i Krigstider,

alter i Kraft, og derhos i Henhold til Art. 1 af bemeldte

Forordning at fastsætte, at de sammesteds foreskrevne

kgl. latinske Sbpasse skulle anskaffes til alle Reiser,

undtagen i Indenrigsfart, Ostersben, Kattegattet og Nord-

sben, eller mellem danske og neutrale Havne i Oster-

sben og Kattegattet, samt al bemyndige Udenrigsmini-

steren (il at udfærdige saadanne Pas, indtil videre uden

Belaling.

I den Hensigt at gjbre Anskaffelsen af de kongel.

latinske Sbpas mindre besværlig for de Handlende og

Sbfarende, har Udenrigsministeriet, efter forudgaael

Conferenee med Indenrigsministeriet, Ministeriet for

Hertugdømmet Slesvig, saml Ministerierne for Hertug*

dommerne Slesvig og Lauenborg, besluttet al overdrag6

Monarchiets Overøvrigheder at udfylde og til vedkom-

mende Rhedere udlevere de af mig paa Hs. Majestæts

Vegne undertegnede Pas -Blanketter, og er det i <len

Anledning, at jeg, ved at fremsende .. . med Litr. •••

Nr. .. til ... betegnede Blanketter, tillader mig at henled

(Tit.) Opmærksomhed paa fblgende Punkter, der for-

nemmelig ville være
1

at iagttage ved Udførelsen af d et

Samme overdragne Hverv.

I. De Beviisligheder, som altid ville være at ty-

yeiebringe, forinden det omhandlede Sbpas udleveres,

ere ifblge For. 4. Mai 1803:

a) Skibets Biil- eller Bygningsbrev, samt for <tet

Tilfælde, at den, der har ladet Skibet bygge, senere

har afhændet samme, Kjbbebrevet eller SkjbdeU
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b) Et af den Stads Magisirat eller det Steds Ov- 1854.

"ghed, hvor Skihet horer hjemme, udstedt saakaldt 30. Mai.

Skibs •Certificat angaaende Rhederens Eiendomsret til

c, et Skib, for hvilket Sopas altraaes (jfr. Art. 2—5 og 9).

c) Skipperens Borgerbrev.

d) Beviis for, at Skipperen for vedkommende Ov-
pighed har aflagt den i Art. 6 af oftnævnte Forordning

foreskrevne Eed, om, ikke at ville gjcJre Misbrug af del

ham meddelte latinske Sopas.

II. Med Hensyn til de under Nr. I nævnte Skibs-

Certificater bemærkes, at samme skulle udfærdiges paa

anordnet stemplet Papir og affattes i Overeensslemmelse

Il) ed de (Tit:) til Fordeling mellem vedkommende lokale

ivrigheder herved tilstillede Blanketter. Da disse imid-

lertid ere udfærdigede paa stemplet Papir, vil den la-

tinske Text være al afskrive paa stemplet Papir, og

den Iransk -engelske Oversættelse at vedhefte Certifi-

katet, medmindre vedkommende Ovrighed maalte fore-

tr'9ekke at besorge de oversendte Blanketter forsynede
med Stempel, og efterhaanden lade sig de herved for-

dnledigede Omkostninger refundere af de Rhedere, for

l,ve »n Skibs-Certificatet udstedes.

III. De af (Tit.) expederede latinske Sopas ville

margine af Passets forste Side være at give en Paa-
le8ning om, naar det er blevet udfyldt og udleveret,

°£ v *l en saadan Attestation være at meddele under

øgende Form: uconfereret og udleveret af ..." med
T,,tøiende af Underskrift og Dalum.

IV. Dersom det Skib, for hvilket et latinsk Sopas

0egjæres, er fraværende i Udlandet, og som en Folge

deraf de under Nr. I nævnte Skibsdokumenter ikke

kunne produceres, vil Sopasset dog kunne udfærdiges,

naar ikkun del under samme Nr. omhandlede Skibs

certificat tilvejebringes, 1 et saadant Tilfælde vil (Tit.)

derhos have at indsende den udfyldte Pas-Blanket til

Udenrigsministeriet, for at Samme i Overeensslemmelse
med Art. 6 af For. Mai 1803 kan meddele vedkom-
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1854. men de Consul Instruction angaaende Passots Udlevering

30. Mai. til Skipperen.
"^"^

V. Over de af (Tit.) udleverede, eller, ifølge det

under Nr. IV anførte, til Udenrigsministeriet indsendte

Pas, vil en Protokol, indrettet efter vedlagte Formular,

være at fore, og vil (Tit.) hvert Qvartal have at ind-

sende til Udenrigsministeriet en fidimeret Afskrift af

denne Protokol.

VI. Fornyelsen af det kongl. latinske Sopas, der

efter § 1 af Udenrigsministeriets Bekjendtgj&relse af 20.

f. M. ikkun gjelder for een Reise, d. e. fra den Tid,

Skibet efter sammes Modtagelse er gaaet ud fra sit

Hjemsted, indtil det dertil kommer tilbage, kan, naar

Skibet ikke siden Passets Udfærdigelse er bleven en

Andens Eiendom, eller har erholdt en anden Forer end

den i Passet nævnte, indtil videre skee ved en Passet

af (Tit.) givet Paategning, der paa den latinske Original

meddeles paa Dansk, og paa den fransk-engelske Over-

sættelse i følgende Udtryk : „renouvelé et bon pour le

voyage de . . . < a
t(
renewed and good for tbe

voyage from .... to ... .", ledsaget af Underskrift

Segl og Datum. Forinden Fornyelse af Passet finder

Sled, ville de samme Beviisligheder, forsaavidt de ikke

allerede ere tilstede, være at tilveiebringe, som udft> r
*

dres ved Udfærdigelsen af et nyt Pas. Angaaende den

stedfundne Fornyelse vil (Tit.) have at gjore en Be-

mærkning under sidste Rubrum af den over Såpassene

forte Protokol. Har Skibet under eller efter Tilende-

bringelsen af sin første Reise erholdt en anden Eie r

eller en anden Forer, vil et nyt Søpas være at ud-

færdige.

VII. Forsaavidt der angaaende den rette For-

staaelse af nærværende Instructionsskrivelse .
eller al

de i For. 4. Mai 4803 om de kongel. latinske Sopasse

indeholdte Forskrifter skulde opstaae nogen Tvivl, v ''

(Tit.) have derom at gjore Indberetning til Udenrigs-

minisle riet.
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Sluttelig tillader jeg mig at anmode (Tit.) om, be-

hageligen at ville i Overeensstemmelse med Oven-

staaende instruere vedkommende Ovrigheder angaaende

de disse med Hensyn til Udfærdigelsen af Skibscerti-

ficater m. m. paaliggende Forpligtelser, og derhos ved
en offentlig Bekjendtgjbrelse bringe til de i .... bo-

siddende Handlendes og Sdfarendes Kundskab, at de

kgl. latinske Sbpas for Fremtiden ville kunne erholdes

h°s
. naar de til sammes Erhvervelse nødvendige

Bfcviisligheder tilveiebringes.

Islandske Departements Skrivelse til Amt-

manden over Nord- og Oster -Amtet, angaaende

Porhoielse i Betalingen for Elever i Dovstumme-

Institutet. Khavn den 31. Mai 1854. - m. Co-

Pieb. 1854, Nr. 409.

Fra Ministeriet for Kirke- og Underviisningsvæsenet
na r man modtaget Underretning om, at det paa Grund
af de vedvarende hbie Priser paa Livets fbrste For-

nødenheder er befundet nbdvendigt indtil videre at

forhbie Betalingen for Eleverne paa det kgl. Dbvslumme-
Institut fra 30 Rd. til 35 Rd. qvartaliter, fra indeværende

Qvartals Begyndelse at regne.

Hvilket herved tjenstl. meddeles Hr. Amtmanden
1,1 behagelig Efterretning. — Det islandske Departe-

ments Expeditions-Contoir den 3i. Mai 1854 K

Kongelig Resolution ang. Understottelse til

ålandske Landvæsens-Elever. Frederiksborg Slot

°*en 2. Juni 1854. — Isl. Departem. Forest. ogResol.

Protok. 1854, Nr. 30. — I Indenrigsministeriets tTillisch's)

forestilling 29. Mai bemærkes, at Landvæsens- Eleverne Sæ-

l

) under s. D. er ligelydende Skrivelse afgaaet til Amtmanden
i Vester-Amtet. Isl. Copieb. 1854, Nr. 410.
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1854. mundur Eiriksson og Jon Pétursson, som havde faaet Under-

2. Juni. stattelse ifblge kgl. Resol. 17. April 1852, havde opholdt sig i

Danmark endnu i Aaret 1853, paa Viumgaard og Hofmans-

gave. Det danske Landhusholdnings-Selskab androg paa, at

Ministeriet, „i Betragtning af den ikke ubetydelige Nytte, som

det er at haabe at disse flinke unge Mænd, som ved deres

gode Nemme, Flid og Lærelyst have erhvervet dem deres

Foresattes Yndest og Anbefaling, ville kunne stifte i deres

Ftfdeland, navnlig paa en Tid, da Sandsen for en bedre Jord-

dyrkning og Kreaturrcigt viser sig iblandt Islands Beboere",

vil refundere Selskabet dets Tilskud enten heelt eller for sttfrste

Delen, hvilket i de to Aar for Underviisning, Kost og Logis

udgjorde omtrent 600 Rd., hvoraf kun 100 Rd. vare refun-

derede ifølge den fornævnte kgl. Resolution. Ministeriet fandt

imidlertid ikke at kunne gaae ind herpaa, deels fordi den be-

holdne Rente af det islandske Understøttelsesfond, der kun

udgjorde omtrent 170 Rd., ikke strakte hertil, deels fordi Mi-

nisteriet havde forudsat, at de nævnte unge Mænd vilde blive

anbragte som Lærlinge og ikke som Elever. Derimod fandt

Ministeriet Anledning til, at refundere Selskabet 100 Rd. f° r

Aaret 1853, ligesom for 1852.

Ministeriet havde endvidere modtaget Andragende om

Understøttelse fra J6n Jonsson, en fattig Bondesøn fra Island,

der havde opholdt sig i Kjobenhavn Vinteren over, for at

lære det danske Sprog og forberede sig til at lære Land-

væsenet. Landhusholdnings -Selskabet havde faaet ham a*1
"

bragt paa Viumgaard i Jylland, og Ministeriet havde tore*

løbig tilstaaet ham til Reisen en Understøttelse af 40 Rd. ~~

Saaledes indstiller Ministeriet:

u 1) at det allern. maa tillades, at der refunderes

Landhusholdnings-Selskabet et Belob af 100 Rd. for

Aaret 1853, i Anledning af de Udgifter, der af Sanin^

ere foreskudte lil Islænderne Sæmund Eiriksons °8

J6n Pélurssons Oplærelse i Landvæsenet, af Renterne

af det ved allerh. Resolution af 25. Juli 1844 op-

rettede Understøttelsesfond for Island; samt

2) at den til Landvæsenslærling Jon Jonsson 'ra

Island af det ommeldte Fonds Renter skele Udb e'

laling af 40 Iki. maa allern. approberes".
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[Kongelig Resolution] : 1854.

Indstillingerne bifaldes. — Frederiksborg Slot den

2. Juni 1854
2. Juni.

Indenrigsministeriets Skrivelse til Amtmanden 9. juni.

°ver Nord- og Oster-Amtet, ang. Ålthingsmænds

Indkaldelse til Sessionerne. Khavn den 9. Juni

1854. — Tsl. Copieb. 1854, Nr. 422.

I det i Afskrift hoslagte Andragende have Althings-

maendene for Sonder- og Nordermule Sysseler, Jon

Havardsson og Guttormur Vigfusson, samt Suppleanten

den førstnævnte, Einar Hjorleifsson, besværet sig

ov^r, at de ikke have erholdt den ved For. 8. Marts

* 8 4-3 § 39 paabudne Indkaldelse til den i afvigte

Sommer afholdte Allhingsforsamling, og at de saaledes

»kke have kunnet give Mtfde ved denne Session.

Stiftamtmanden over Island, hvis Erklæring over
nett)eldte Andragende er bleven indhentet, har i den

Henseende oplyst, at han i de sidste Dage af April

Maaned, da Gommissorierne til de kgl. valgte Althings-

maend ankom til Landet, har udstedt Indkaldelser til

samtlige Allhingsmænd og afsendt de af disse Expedi-

"°nér, der vare bestemte til Norderamtet, til Syssel-

manden for Myra Syssel, med Anmodning om ufortøvet

al sende dem direkte til Administrator Olsen i Huna-
y atns Syssel, hvem han ligeledes har tilskrevet om
^speditionernes videre Befordring, og at han iovrigt

ikke seer sig istand til at meddele nogen videre Op-
lysning om, hvor eller hvorledes Indkaldelserne til de

paagjeldende Allhingsmænd, der, efter hvad der senere

er opgivet, ere komne til deres Bestemmelse den J.og

3- Oktbr. f. A., ere blevne opholdte, ligesom han heller

l

) ved Inden rigsmin. Skrivelse 16. Juni 1854 er Indholdet og

Motiverne til denne Resolutions § 1 meddelt Landhus-

holdnings-Selskabet. Isl. Copieb. 1854, Nr. 440.

42*
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ikke saa betimelig har erholdt Kundskab om denne

Forsinkelse, at han med nogen Nylte kunde pr. Expres

tilstille vedkommende Althingsmænd nye Indkaldelser.

Foranstaaende skulde man ikke undlade tjenstl.

at meddele Fir. Amtmanden (il behagelig Efterretning

og videre Bekjendtgjorelse for Andragerne. — Inden-

rigsministeriet den 9. Juni 1854 1
.

17. Juni. Bekjendtgjorelse for Hertugdommet Slesvig,

ang. Loven om Skibsfart og Handel paa Island.

Khavn den 17. Juni 1854. — Denne Bekjendt-

gjorelse er udfærdiget af Ministeren for Slesvig, og indeholder

Loven af 15. April 1854, om Skibsfart og Handel paa Is-

land, paa Dansk og Tydsk, med Underskrifter under begge

Texter. — Original-Aftryk i det Schultziske Officin, sign. Nr«

34, 16 Sider i 4t0
. Rubr. i Dep. Tid. 1854, S. 550. Algreen-

Ussings Samling af Love og Anordninger o. s. v. Danmark

vedkommende, 1854, S. 564. — see under Lov 15. April 1854.

26. Juni. Indenrigsministeriets Skrivelse til Amtmanden

over Vester-Amtet, angaaende Kjob af Husene paa

Gaarden Arnarstapi. Khavn den 26. Juni 1854. —
Isl. Copieb. 1854, Nr. 452.

Ved i behagelig Skrivelse af 4. April d. A. at ind-

berette, at Conferentsraad Thorsteinson til Fardag d. A-

er fralraadt den Hovedparcel af Ombudsgaarden Arnar-

stapa, som han hidtil har haft i Brug og Besiddelse,

l

) under s. D. er en Gjenpart af denne Skrivelse tilstillet

Stiftamtmanden over Island, med den Bemærkning, t <
at

der ikke er fundet Anledning til at gaa ind paa det a

Hr. Stiftamtmanden fremsatte Forslag om, at det for Frem-

tiden burde gjiSres Vedkommende til Pligt at indfinde sig

til Althings-Sessionerne til anordningsmæssige Tider, selv

om Indkaldelsen udebliver, med mindre de gjennem ved-

kommende Autoritet maatte blive underrettede om Ses-

sionens Udsættelse". Isl. Copieb. 1854, Nr. 423.
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i

har Hr. Amtmanden tillige bemærket, at da der ingen 1854.

Huse eller Bygninger folge med den nævnte Gaai^ """^P^^
parcel, idet disse ere nedfaldne og sloifede for mange

Aar siden, uden at der, saavidt vides, er Nogen, hvem

Forpligtelsen til at gjenopbygge dem paahviler, men det

var at forudsee, at Stedet ikke vilde kunne bortbygsl.es,

wed mindre de til en middelmaadig Bondegaard nød-

vendige Huse og Bygninger enten bleve opførte fra nyt

a f, eller de Conferentsraad Thorsteinson tilhørende, paa

Gaardens Grund staaende Bygninger, der med liden

Bekostning skulle kunne omdannes til en hensigtsmæs-

sig og passende Bondegaard, blive ham afkjobte, har

De efter Administrators derom gjorte Forslag, i For-

ventning af Ministeriets Approbation, meddeelt Deres

Samtykke til, at Conferentsraad Thorsteinson maatte

af\j(5bes de ommeldte ham tilhorende Huse og Byg-

ninger efter en paa samme af uvillige Mænd sat Vur-

dering. Og har Hr. Amtmanden derhos, ved at be-

gjære Ministeriets Approbation paa denne Foranstalt-

n,I1
8> tilføjet, al Gaardens Bortbygsling, hvis den ikke

skulde bdesættes, strax maatte foretages, og ikke kunde

udsættes indtil Ministeriets Resolution i denne Sag kunde
bl«ve indhentet.

Foranlediget heraf undlader man ikke tjensll. at

m elde, at det forinden Resolution i Sagen afgives vil

Være nødvendigt, at der hertil indsendes en Fortegnelse

°ver de saaledes for Ombudskassens Regning kjobte

Huse, tilligemed en Underretning om den paa samme
satle Vurdering og den erlagte Kjobesum, i hvilken

Henseende Hr. Amtmanden derfor anmodes om, snarest

Muligt at ville foranstalte det videre Fornødne. — In-

denrigsministeriet den 26. Juni 1854.

»

Indenrigsministeriets Skrivelse til den kongl. se. Juni.

Commissarius ved Altliinget, Amtmand Påll Mel-

sted, angaaende Hnnavatns Syssels Repræsentation
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1854. paa Ålthinget. Khavn den 26. Juni 1854. —
26. Juni. isi. Copieb. 1854, Nr. 460. — Islandsk: Ti'oindi um stj6rnai-

mål. Islands I, S. 11.

Ved som kongl. Commissarius at yttre Dem over,

hvad der i og udenfor Althingel er forefaldet i Anled-

ning af det af Amtmanden over Nord- og Ost-Amtet

mod Althingsmanden for Hunavatns Syssel, Læge Josep

Skaptasons Mode ved Ålthinget i f. A. udstedte Forbud,

samt den derefter stedfundne Forkastelse af Suppleant-

valget for bemeldte Syssel m. m., har Hr. Amtmanden

i behagelig Skrivelse af 28. April sidsti. begjært Inden-

rigsministeriets Bestemmelse om:

1) hvorvidt praktiserende Læge Josep Skaptason 1

Hunavatns Syssel er at betragte som kgl. Embedsmand,

der ifblge Althingsforordningens §37 behover Tilladelse

til at modtage del paa ham faldne Valg til Althingel

eller ikke; om vedkommende Amtmand uden særlig6

Ntidvendighcdstilfælde, saasom Tilstedeværelsen af en

Omgangs-Syge, er berettiget til al forbyde ham atg've

Mode paa Althingel, samt endelig, om det ikke er nok,

naar Skaptason kan formaae Distriktslægen i
Norder-

Amtet, til hvis tømbedskreds Hunavatns Syssel hor61 '

til at paatage sig hans Forretninger under hans Ophold

paa Althingel;

2) hvorledes Valgbestyrelserne i Island have a l

forholde sig i det Tilfælde, hvor enten den valgte A 1

'

thingsmand eller Suppleant paa selve Valgmodel, st»*a*

efter Kundgjorelsen af Stemmegivningens Resultal,
cl

"

kiærer ikke al kunne modtage Valg; om Valgbesty 1

' '"

serne da, naar alle de modle Vælgere endnu ere tilsted '

bor skride til et nyt Valg, eller om Valgforsamling
eI1

i delle Tilfælde b«r skilles ad, uagtet den da har Vished

for, at kun een Mand er valgt, der i den hele Valg'

periode kan repræsentere Sysselet; — hvorhos De m e

Hensyn til el af Dem Althingel derom givet Lofte W
andraget paa:

•
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3) at Ministeriel paa den Maado, som maatte an-

Sees for at være den tjenligste og hensigtsmæssigste,

vil fbie Foranstaltning til, at Hunavalns Syssel for de

tvende næstpaafolgende Sessioner af indeværende Valg-

periode bliver tilborligen repræsenteret paa Althinget.

Idet Ministeriet med Hensyn til Besvarelsen af de

under Nr. 1 og 2 opkastede Spbrgsmaal maa henvise

l il de i Gjenpart vedlagte tvende Skrivelser herfra til

Amtmand Havstein, respect. af D. D. og af 4 6. Mai d. A.,

skulde man, hvad den af Dem under Nr. 3 gjorte Ind-

stilling angaaer, ikke undlade at lilfbie, al Ministeriel

'kke kan paatage sig at træffe nogen særlig Foranstalt-

ning til at sikkre Hunavalns Syssel en Repræsentant

Paa Althinget. — Indenrigsministeriet den 26. Juni 4854.

Indenrigsministeriets Skrivelse til Amtmanden 26. Juni.

over Nord- og Oster -Amtet, ang. hans Forbud
lfnod en Læges Mfide som Althingsmand. Khavn
(,Cn 26. Juni 1854. — Isl. Copieb. 1654, Nr. 461. -
ålandsk: Ti'oindi um sljdrnarmål. Islands I, S. 9—10; jevnf.

^orbri 1854, S. 59.

Til Ministeriel er indkommet det i Gjenpart ved«

lagte Andragende, hvori praktiserende Læge Joscp

kkapiason, der er valgt til Althingsmand for Hunavalns
Syssel, har forespurgt, hvorvidt hans Stilling som Læge
1 sidstnævnte Syssel og endeel af Skagafjords Syssel i

Henhold
til allerb. Resolution af 15. Decbr. 1837 med-

'5rer
i at han ikke kan give Mode paa Althinget i de

»æslafholdende Mader, og hvorvidt han er pligtig til

al skaffe en anden examinerel Læge i sit Sted. Lige-

Mes har Ministeriet i behagelig Skrivelse af 4. Pebr.

9; A. modlaget Nr. Amtmandens Ytlringer betræffende

det samme Sporgsmaal, samt hvad der i og udenfor

Althinget er forefaldet i Anledning af del af Dem i f. A.

udstedte Forbud mod Skaplasons Mode ved Althinget m.v.
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1854. Efter at Ministeriet i denne Anledning har brev-

26. Juni. vexlet med Justitsministeriet, undlader man ikke, til

'-~^v~**
Efterretning samt Bekjendlgjorelse for Læge Josep Skapta-

son tjenstl. at melde, at forsaavidt der er opkastet det

Sporgsmaal, om Skaptason er at henregne til Embeds-

mænd eller ikke, kan samme ikke komme i Betragtning

i denne Sag. Det var nemlig ikke Hr. Amtmanden*

men Stiftamtmanden over Island, der havde at afgjore,

hvorvidt Skaptason behovede den i Anordn. 28. Mai

1831 § 2 og Forordn. 8. Marts 1843 §37 omhandlede

Tilladelse til at modtage Valget, hvilket idvrigt blev af

Stiftamtmanden besvaret benægtende, idet Skaptason

uden videre af ham blev indkaldt til Mode ved del i

f. A. afholdte Althing. Men hvad enten Skaptason er

at betragte som virkelig Embedsmand eller ikke, saa

maatte De som Amtmand være berettiget til al paasee,

at han ikke, for at rogle en Althingsmands Forretninger?

forlod det Sted, hvor han havde en Læges Funktion at

udføre, uden at der paa en fyldeslgjorende Maade var

serget for, at de ham paahvilende Pligter kunde blive

tilborligen varelagne. Og ligesom Bedommelsen af,

hvad der udfordredes hertil, maatte tilkomme Den1
)

saaledes kan det ikke ligefrem antages for tilstrække-

ligt, al en paa et andet langt bortliggende Sted bosat

Læge (Distriktslægen), i Forbindelse med en Lærling*

vilde paatage sig dette Hverv; thi ligesom den Sidste

ikke har aflagt den anordnede Dulighedsprove, saaledes

kan det neppe antages, at den Forsle, uden al for-

somme sit eget Embede, altid vilde kunne være til-

stede, naar hans Hjælp behovedes, i det Distrikt,
1

hvilket Lægeforretningerne ere overdragne til Skaptason-

Det maatte saaledes i det Hele være en Gjenstand f° r

individuel Bedommelse, om det under de givne Om-

stændigheder burde lillades Skaptason al begive sig

til Reykjavik, til at tage Deel i Allhingsforhandlingerne,

og, ligesom der, efter hvad der foreligger, ikke skjonnes

at være tilstrækkelig Anledning til at ansee den af Dem
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tagne Beslutning, der maa formodes at hidrdre fra pligt-

mæssig Omhu for Distriktets Tarv, forfeilende, saaledes

kan Ministeriet ikke Andet end billige, at De ikke senere

paa Althinget vilde indlade Dem paa at retfærdiggjbre

Deres Handlemaade i den her omhandlede Henseende.

Idet derhos Afgjbrelsen af, hvorvidt .Skaptason for den

tilbagestaaende Deel af Valgperioden vil kunne give Mode

paa Althinget, og paa hvilken Maade hans Forretninger

1 saa Tilfælde skulde varetages, ligeledes maa være

overladt til Hr. Amtmanden efter de til enhver Tid

foreliggende Omstændigheder, skulde man, med Hensyn

at det af Dem er foreslaaet, at ordne Sagen paa

den Maade, at Skaptason maatte blive udnævnt til vir-

kelig Distriktslæge i Hunavatns og Skagafjords Sysseler,

>kke undlade slulteligen at lilfoie, at Justitsministeriet,

under hvis Ressort dette Spbrgsmaal horer, har paa

dertil given Anledning yttret, at, da bemeldte Spttrgs-

maal maa antages at ligge udenfor nærværende Sag,

°S det derhos ei kan skjbnnes, at den paatænkte An-

sættelse vilde kunne fjerne de Vanskeligheder, der stille

s,g i Veien for Skaplasons Mode ved Althinget, bor

der ikke under nærværende Sag tages nogen Bestem-

melse om dette Punkt. — Indenrigsministeriet den 26.

J uni 1854.

Indenrigsministeriets Skrivelse til Stiftamt- 28. juni.

banden over Island, ang. Oversendelse af Uden-

rigsministeriets Instrux for Skibsførere. Khavn

28. Juni 1854. — Isl. Copieb. 1854, Nr. 481. ~
Maget i lithographeret Skrivelse paa et Halvark i Folio.

I Forbindelse med Skrivelse herfra af 30. i f. M.,

betræffende Fremgangsmaaden med Hensyn til Ud-

stedelsen af latinske Sopasse, undlader man ikke tjenstl.

at tilstille Hr. Stiftamtmanden hoslagte Afskrift af en
fra Udenrigsministeriet under 29. f. M. udgaaet yder-

ligere Instruktion angaaende den Maade, paa hvilken

611 Skibsfører, der, uden at have erhvervet Borgerskab,
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1854. ifolge Lovgivningen er beretliget lil at fore Skib, har

nlTT*^ al godlgjore denne sin Berclligelse ra, m. — Indeii-
*o. .Juni.

rigsminisleriel den 28. Juni J854 1
.

[Bilag]

.

Girculaire fra Udenrigsministeriel lil Overovrig-

hederne i Danmark og Herlugdommerne 29. Mai 4 854

(aulographerel Textblanket).

I Forlsætlelse af Udenrigsminisleriels Skrivelse af

25. Mai d. A., betræffende den Fremgangsmaade, der

vil være al iagttage med Hensyn til Udfærdigelsen af

kgl. latinske Sopas, bringes det herved til det kongel-

Amts Kundskab, at Sdindrullerede, der, uden at have

vundet Borgerskab, fare som Sætteskippere, have ^

godlgjore deres Berettigelse til at fore Skib ved de

dem meddelte Certificaler som Sætteskippere,, og a l
>

som en Fblge heraf, bemeldte Certificaler, forsaadannc

Sætteskipperes Vedkommende, træde istedelfor Borger-

brev i alle Tilfælde, hvor Forordn, af 4. Mai 1803 gjo''

sidstnævnte Dokuments Fremviisning til Betingelse for

Udfærdigelsen af de omhandlede S5pas.

Endvidere finder Ministeriet sig foranlediget lil a l

meddele det kongl. Amt, at naar et Skib eies af fi c,c

Personer, del da ikke er nbdvendigt i Sopasset

nævne samtlige hhedere, men at del, naar disses Anla'

overstiger to, er tilstrækkeligt at betegne de ovrige ved

Udtrykkene: cum aliis subditis noslris — el d'aulr^,s

sujets danois — and others danish subjeels.

28. juni. Islandske Departements Circulaire til Stil' 1

'

amtmanden og Amtmændene i Island, ang. Tilføf?

til Medicinaltaxten. Khavn den 28. Juni 1854.

- Isl. Copieb. 1854, Nr. 484—86.

l

) under s. D. ere ligelydcnde Skrivelser afgaaede til Am*

mændene i Island. Isl. Copieb. J854, Nr. 482- 488.
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Hoslagt tilstilles Hr. (Til.) Ijensil. 5 Hxempiarer af 1854.

uPcJrste Tillæg til Medicinaltaxten af 1853", til behagelig 28. Juni.

Uddeling blandt Lægerne i (N. N.) Amtet, i Henhold

01 det forhenværende danske Cancellies Skrivelse af

42. Juli 1845.

LBilag]

.

Fbrste Tillæg til Medicinal-Taxten af 1853.

Fra 1. Juli 1854 og indtil videre skulle de neden-

for anførte Medikamenter, ifblge allerh. Resolution af

Febr. 4844 § 3, udsælges fra Apothekerne i Dan-

mark efter de her vedføjede Priser.

Skilling.

|f|
' ... S • 5 3

Acidum phosphoricum dilutum 15

Aerugo, Viridis aeris 9

—
• pulvorata 21

A 'oe lucida

— contusa . 9

— pulverata 12

Amygdalæ amaræ 5

T- — contusæ 7

Aqua Amygdalarum amar. conccnt. ... 10 2

Nsamum vitæ Hoffmanni 17 3

Cantharides 44

— grosse pulveratæ 60

sublilissime pulveratæ .... 08

Casloreum canadense 50

59• • •
— — grosse pulveralum .

— pulveralum 02

Galechu 4

pulverat 10

Ge ra flava 9

viridis 9

Cinnabaris
. . ...... 31
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1854. Skilling.

28. Juni. 3 3

— Cinnabaris præparata 43

Coccionella ^

— pulverata 8

Cortex Gassiæ cinnamomeæ 9

— — — contusus . . . 12

— — — pulveratus . . 15

— Chioæ regius . . .
43

— — — conlusus 52

— — — pulveratus 61 #

— Cinnamomi acuti .20
— — — contusus .... 36

— — — pulveratus ... 44

Cubebæ . 10

— contusæ . . • 16

— pulveratæ 22

Cuprum sulphuricum venale 3

— — — pulveralum . . 6

Emplastrum Cantharidum ordinarium . . 25

— — perpetuum ... 44

— Hydrargyri 13

— manus Dei 13

— resolvens . . 16

Extractum Chinæ regiæ aquosum 54

— — — spirituosum 6&

—
- Ratanhiæ ^

Galbanum 25

— pulveralum 37

Globuli Tarlari marliati 20

Gummi Gullæ 17

— — pulveralum 35

Herba Lobeliæ inflatæ 13

— — — concisa 16

Hydrargyrum 15
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Skilling. 1854.

3 3 28. Juni.

Hydrargyrum depuralum 26

— muriat. mile sublinatum Gr. 3

= I Sk 13

Infusum Senegæ compositum 5

— Sennæ compositum 16

Kali lartaricum ; 34

Lactucarium anglicum. Gr. 3 = 2 Sk 27

Lapides Cancrorum 30

— præparati ... * . 36

Liquor Ammonii anisatus 12 2

— Kali tarlarici ^

Manna calabrina ,2

J

°leum Anisi 13

f

— Cajeputi 6

J
carminativum 22

— Chamomillæ æthereum 184

Cinnamomi 67

— Laurinum . . *
9

—
: Lavendulæ . *

— Majoranæ 32

Menthæ crispæ 19

— — piperitæ. GU. 1 = 1 Sk 44

|

~-" Papaveris 5

l °rleana 11

I pulverata 17

Oxymel Aeruginis 15

I

pasta Glycyrrhizæ 14

Phosphorus 24 4

Pulvis digestivus . ..... * . , 30

\ refrigerans 16

|

»adix Glycyrrhizæ 3

— concisa 6 1

"7" — pulverata 15



Sevum bovinum

Senegæ

Tinctura Ganlharidum concentrata

— Caslorei canadensis . . •

— — — ætherea .

670 Isl. Drpart. Cfrc. ang. Medicinaltaxten.

1854. - Skilling.

28. Juni. 3 3

Radix Ipecacuanhæ 8|

— — concisa 10

— — pulverata 15

— Ratanhiæ 12

— — concisa '
. . 15

— — pulverata 18

— Salep 17

— — pulverata 29

— Senegæ 27

— — concisa 30

— — pulverata 39

— Serpenlariæ 7

— — concisa 10

— — regiæ

1 A19

160

208

9

4

12

6

21

17

8

7

9

15

24

32 5

108 14

124 10

15 2

25 4
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Skilling. 1854.

nnclura Lobeliæ 14 2

— Ratanhiæ 16

Unguentum basilicum nigrum ?

— Cantharidum 28 4

— — coldlun) .... 33

— Hydrargyri cinereum .... 12

— terebinthinatum 8

Vanilla 55

Vinum Ipeeacuanhæ 21 3

Det kongl. Sundheds-Collegium i Kjohenhavn, den

15. Juni 1854.

Indenrigsministeriets Skrivelse til Amtmanden ^. Juni

°ver Vester-Amtet, ang. Indkjob af Leieqvilder

lil en bygslet Gaard. Khavn den 28. Juni 1854.

W. Gopieb. 1854, Nr. 488.

Ved i behagelig Skrivelse af 4. April sidsti. hertil

at 'ndberette, at De har approberet Bortbygslingen af

°mbudsgaarden Kothraun, hvis hidtilværende Opsidder

havde opsagt samme lil sidstafvigte Fardag, fra bemeldte
r,(1

lil Bonden Jon Jonsson af Arnarslboum, blandt An-

(,e
.

1 paa Vilkaar, at han foruden de to Qvilder, som
hidtil have fulgt med Gaarden, hvis jordebogsmæssige

Qvildebesætning iovrigl er 4 Qvilder, endvidere skal

modtage V2 Qvilde i Malkefaar, og deraf erlægge fuld

Leie
j nemlig 10 Pd. Smor, har Mr. Amtmanden derhos

hegjært Ministeriets Approbation paa, at De har be-

myndiget Administrator lil for Ombudskassens Regning

at Mkjdbe det halve Qvilde, som efter det Foranfbrte

skal indsætles paa Gaarden Kolhraun.

At Ministeriel, efter det under Sagen Oplyste, bi-

falder den saaledes af Hr. Amtmanden trufne Foran-

staltning, det skulde man ikke undlade herved tjenstl.

at meddele. — Indenrigsministeriet den 28. Juni 1854.
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1854. Indenrigsministeriets Skrivelse til Stiftamt-

28. Juni. manden over Island, ang. Henlæggelse af Revi-

sionen af nogle Kirkeregnskaber til Kjobenhavn.

Khavn den 28. Juni 1854. — bi. Copiebog 1854,

Nr. 497.

Med Hr. Stiftamtmandens behagelige Skrivelse af

19. i f. M., hvormed fremsendtes forskjellige Regnskabs-

sager, fulgte tillige Regnskaberne for Indtægterne af

Kirkebai, Thykkebai og Langholts Kirker i Aaret 4 852.

Vel er Revisionen af disse Regnskaber hidtil, 1

Medhold af det forrige Rentekammers Skrivelse af 16«

Juni 1832, foretaget i Island. Imidlertid maa det dog

ansees hensigtsmæssigere, at bemeldte Regnskaber, saa-

vel som Regnskabet for Bjarnanes Kirke for Fremtiden

revideres og decideres her paa samme Maade som

Regnskaberne for de bvrige Hs. M. Kongen tilhorende

Kirker i Sonder- Amtet.

Men for at dette kan skee, vil det være nødven-

digt, at ogsaa de foregaaende Regnskaber fra Fardag

1831 haves til Afbenyttelse ved Revisionen, og ma*1

man derfor tjensll. have Hr. Stiftamtmanden anmodet

om, bebageligen at ville foranstalte disse Regnskaber

indsendte hertil snarest muligt. — Indenrigsministeriel

den 28. Juni 4 854.

so. juni. Kirke- og Underviisnings-Ministeriets Skrivelse

til Stiftsøvrigheden i Island, ang. Oversendelse *f

Thorchilii Legats Midler. Khavn den 30. Juni

1854. — fol. Copieb. 1854, Nr. 513.

Af Thorchilii Btirneskolelegats Midler, som ved Ud-

betaling ere blevne disponible, har Biskoppen ov« r

Sjællands Stift hertil indsendt en, ifolge vedlagte Mægl ef*

attest for 386 Rd. 92 Sk. indkjobt kgl. 4 pCt. rente-

bærende Obligation Nr. 837, udstedt den 29. Mai 1830,

storiOORd., med vedhængendeRenter fra H . Decbr.
4853-
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Ved i Forbindolso med Ministeriets Skrivelser af

Septbr. 1851, H. Septbr. 1852 og 17. Febr. f. A.

ljenstl. hoslagt at fremsende bemeldte Obligation, der,

©fter af Ministeriet at være forsynet med behorig pro-

hibitiv Paategning, som Legatet tilhorende, er noteret

1 Statsgjældens Boger, skulde jeg lige ljenstl. have Hr.

Stiftamtmanden og D. Hoiærv. anmodet om, bebage-

"g^n al ville drage Omsorg for, at bemeldte Obligation

bliver oplagen paa Fortegnelsen over de Legatet til-

lærende og ved Islands Stiftamthuus beroende kongel.

°kl'galioner, idet jeg ikke undlader at lilfoie, at Land-

fogden
i Island nærmere vil blive tilskrevet det For-

n°dne om, af Jordebogskassen for Fremtiden at ud-

betale Henlerne af den omhandlede Obligation.

For Modtagelsen af Obligationen udbeder Ministeriet

'g TUstaaei.se meddeelt. — Ministeriet for Kirke- og

Underviismnesvæsenel den 30. Juni 1854.

Kongelig Resolution ang. UnderstSttelse til so. Juni.

en Agronom fra Island. Skodsborg den 30. Juni

1854. — Isl. Dep. Forest. og Resol Prot. 1854, Nr. 39. —
1 In(le"ngsmini8terens (Tillisch's) Forestilling -26. Juni fore-

^

ages, at Landvæsens-Elev Jdn Pétursson fra Island, som

y**- °pholdt sig 1 */a Aar paa Hofmansgave og den sidste

nter Pafi Haraldslund, agtede sig nu tilbage til Island, og
lSrtgle om Understøttelse til at forskaffe sig nogle Agerdyrk-

^

lngsredskaber, som Landhusholdnings-Selskabet ikke har

b

U

p

net tilslaae ham, til en Værdi af 80 til 100 Rd., deri ind-

1 en lille Arbeidsvogn. Dertil anbefaler Ministeriet ham
0gf5aa

>
og indstiller.-

uat der allernaad. maa tilstaaes Islænderen J6n
p^tursson en Understøttelse af 80 Rd. til Anskaffelse
af Agerdyrkningsredskaber, af Kenterne af det ved
a,,erh. Resolution af 25. Juli 1844 opretlede Under-

^Uelseslbnd for Island 1
'.

XV
43
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1854. [Kongelig Resolution] :

Indstillingen bifaldes. — Skodsborg den 30. .lun*

1854.
30. Juni.

so. juni. Kongelig Resolution, hvorved Statsbudget for

Finantsaaret 1854 til 1855 approberes. Eremitagen

den 30. Juni 1854. - Original-Aftryk i det Schultzisk*

Officin, „Statsbudget" m. v. 2 + 116 Sider i 4*°. (Titelblad,

Resolutionen S. 1 — 2, Finantsminister fSponnecks") Forestilling

28. Juni 1854, S. 3-7. Statsbudgettet med Bilage S. 8—1 16>

Depart. Tid. 1854, S. 585—595. Algreen-Ussings Samling

Love og Anordninger m. v. Danmark vedkommende, S. 573—

585. — Uddrag, hvori kun anftires hvad der direkte henfHreS

til Island.

Vi ville allernaad. have del indbemelrite Udkast

approberet som Statsbudget for Finantsaaret fra 4 .
April

4 854 til 31. Maris 1855, og bomyndige Vort Finans-

ministerium til paa lignende Maade, som for afvig 1
''

Fiuantsaar, at bringe samme til almindelig Kundskab

ved Trykken, saavel i det danske som i det lydske

Sprog. — Kremilagen den 30. Juni 1854.

[Bilag].

Statsbudget for Finantsaaret fra 1. April 1854 ^

31. Marts 1855.

Indtægter:

A. Fælleds for bele Monarcbiet ....
B. Særlige for de enkelte Landsdele ....

a. 3. Islandske Intrader (Indtægts-Bilag 13)

2?<>2« Rd. 6 Sk.

Indtægts- Bilag 13. Islandske Intrader:

Rd. P

1. Almindelige Indtægter 19^

2. Særegne Indtægter . .
19459^^

Laleris . . .
'21429

(i
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Rd. jS 1854.

Transport 21429 6 30. Juni.

3. Afdrag paa Kjobesummer for solgt Jorde-

gods og Eiendomme, saml Renter af

de i de solete Eiendomme endnu inde-

slaaende Salgscapitaler 1000 »

4. Tilbagebetaline af foreskudte Summer . 5200 •>

lait . . . 27629 6

Jevnf. Kongerigets Finantslov af 23. Marts 1854, Cap. I.

B S U, Side 13.

ad 1. Disse Indtægter ere: Afgift af Arv og overdragne

Eiendomme. Gebyrer for Bevillinger og Bestallinger, samt

Rangskat.

ad 2. Herunder falder: Syslernes Forpagtningsafgifter,

k&ugthingsskriverldn , administrerede Mandtalsbogsintrader,

Kongetiende, Laugmandstold, Gebyrer for islandske SOpas,
Afgift af Skibe efter Plakat af 28. Decembr. 1836 § 13, Ind-
t^gter af det kgl. Jordegods, Forpagtningsintrader, Rente af

Jtibesummen for Jorden Laugarnes, Afgift af Jorden Bessa-
8tad m. m., samt tilfældige Indtægter.

Ud gift s- Bi lag 10. Indenrigsministeriet . . .

B Tsland: Rd. p>

a
- Udgifter, Indenrigsministeriet ved-

kommende:
' Irminger, Contoirhold, m. v.

9285 Rd. » Sk.
2

- andre Udgifter . 5470 — 16 —
14755 16

})
- Udgifter, Justitsministeriet ved-

kommende:
1

- Unninger til Justits- og Politi-

embedsmænd og Beljente 4100 Rd.
2 Udgifter til Medicinal«

øsenet 5480 —
9580

c
- Udgifter, Ministeriet for Kirke- og

Underviisningsvæsenel vedkommende

:

43*
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1854. P

• I. Udgifter til Goistligheden
30 -w 3102 Rd. 72SL

2. Det lærde Skole-

væsen 13400 — » —
16652 72

d. Uforudseelige og tilfældige Udgifter 4000

44987 88

ad B. ad a. 1. Nemlig for Stiftamtmanden, Amtmændene,

Landfogden og Sysselmændene.

ad b. 2. LOnninger 5080 Rd.; andre Udgifter 400 Rd.

ad c. 2. Lttnninger 8250 Rd.; andre Udgifter 5240 Rd-

7. Juli. Indenrigsministeriets Skrivelse til Stiftamt-

manden over Island, ang. Beregning af Told og

Skibsafgifter af islandske Skibe i Norge. Khavn den

7. Juli 1854. — Isl. Copieb. 1854, Nr. 528.

Kjohmand og Borger i Reykjavik, Jon Markusson,

har i et til Indenrigsministeriel under 2. Januar d. A«

indgivet Andragende besværet sig over, at han ved

Udklareringen af den ham tilhorende Galease
(i
Ghristin e

Marie" i Foraaret 1852 maalle betale til Toldvæsenet

i Mandal, foruden Udførselstolden af den derfra ud-

førte Trælast og Skibsafgifterne, 50 pGl. af de samlede

Afgifter i Forhoielsesafgift, paa Grund af at Skibet li'"

hørte ham som islandsk men ikke som dansk Borget

Efter at man i Anledning heraf har gjennem Uden-

rigsministeriel ladet indhente fornødne Erklæring 01

fra del norske Toldvæsen, er derved oplyst, at den

omhandlede Forhoielsesafgift er opkrævet i Henhold

5. Artikel i den mellem de forenede Rigér og Danmark

under 2. Novbr. ^ 8r26 afsluttede Handels- og Skibsfarts-

Traktat, sammenholdt med del norske Finants- og Told*

Departements Girculairer al 8. Januar 18*27 og 7. M al

1846, og er saaledes aldeles lovbegrundet.

i



Indenrm. Skiuv. ang. Toldafgifter i Nohge. 677

Hvilkel man ikke har villet undlade ijensil. at med- 1854.

dele Hr. Stiftamtmanden til videre Bekjendlgjorelse for ^^TT
Kjobmand Jon Markusson. — Indenrigsministeriet den

7. Juli 1854.

Indenrigsministeriets Skrivelse til Stiftamt- 7. juli.

Manden over Island, ang. Underhandling om Ned-

sættelse af Skibsafgifter i Norge af de islandske

Borgere tilhorende Skibe. Khavn den 7. Juli

1854. — Isl. Copieb. 1854, Nr. 536.

1 Forbindelse med Ministeriets Skrivelse al D. D.,

augaaende el Andragende, hvori Kjobmand og Borger

' Reykjavik, Jon Markusson, har besværet sig over, at

han ved Udklareringen al' den ham lilboreude Galease

uChrisline Marie" i Foraaret 1852 maatte betale tilTold-

va3senel i Mandal en Forhoielsesafgifl paa Grund al' al

Skibet lilhbrte ham som islandsk og ikke som dausk

Borger, undlader man ikke til behagelig Efterretning

ljeusll. al meddele, al Ministeriel, eller at del ved Corre-

spondenee med Udenrigsministeriet var oplyst, at den
° r,1 handlede Forhoielsesafgifl er hjemlet ved de mellem

Danmark og de forenede Kongeriger beslaaende Trak-

later
i bar gjort de fornodne Skridt til, al Underhånd-

'iuger kunde blive indledede med de forenede Biger
or al faae delle Forhold forandret for Islands Ved-

kommende, efter at ved Lov af 15. April d. A. Adgang
I, 1 Skibsfart og Handel paa delle Land nu er aabuet
tui ' alle Nalioner fra 1. April næste Aar at regne, samt
,1J»tional Behandling indrommet alle de Fremmede, der

v '"e tilstaae det danske Flag Ligeberettigelse. — Inden-

rigsministeriet den 7. Juli 1854.

Stiftamtets Bekjendtgjfirelse ang. Udstedelse n. juli

&f latinske Sflpasse. Islands Stiftamtshus den

II. Juli 1854. — Denne Bekjendtgjbrelse er udstedt i
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1 854. Henhold til Indenrigsministeriets Skrivelse 30. Mai 1854 og Uden-

~ rigsministeriets Circulaire 25. Mai 1854 (see ovenf. S. 654— 657)«

11. Juli.
fng61f# St X32 ,

Auglysing. |>areo tilskipun af 4. Mai 1803 um

konungleg sj6-Ieioarbréf å Lalfnu nu aptur, vegna slyrj-
9

aldar [>eirrar, sem er i vændum milli sj6veldanna, a

ab få gildi, {>å hefir stjérnin sent mer nokkur eyouskjol

til aournefndra sjé-leioarbréfa, og å J>eim gefins ao iH-

b^ta })eim skipum, sem sigla héoan fra landi beina lei&

lil dtlanda, eour til annara hafna en J)eirra, sem eru

afskiptalausar (neutrale) af slrioinu, og liggja \ kringl^11

Kattegat og Auslursj6.

J>essvegna hljota J>eir kaupmenn i Suburamtinu,

sem ælla ser ab senda skip til utanrikis slaba, ab ut-

biia Jjau meb latinsku sjé-leioarbréfi, og verba J>
eI1

'

skriflega ab beibast [)ess hjå mer, jafnframt og t>
e,r

senda mer sk^rteini {>au, er hér segir:

1) Smibbréf skipsins (Biel- eller Bygnings- Brev) o$

kaupbréf (Skjode), ef {>ab hefir ab sblum gengib.

2) Fullvissu bréf fyrir eignarrétti reibarans til skipsins

[Skibscertificat), utgefib af yfirvaldinu å J)eim stab, hval*

skipib a heima.

3) Borgarabréf skipherrans.

4) Eibstaf skipherrans, um, ab hann ekki vi Ji rølS
"

briika hib umbebna leibarbréf.

Islands stiptamtshiisi {>ann 11. Juli 4854.

J. D. Trampe.

H. juli. Islandske Departements Skrivelse til Stiftamt-

manden over Island, angaaende islandsk S8p*s

for et norsk Skib. Khavn den 14. Juli 1 854.
^

Isl. Copieb. 1854, Nr. 547.

I Henhold til Plak. af 1. Juni 1821 og 22. Mari*

4839 er der meddeelt Vedkommende islandsk Sop* 5

til med Skonnertskibet „Janus ', drægtigt 25 Cornmerce*

Læster, Skibstører C. M. Feger af Egersund, at overrør
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l 'l Island Tommerladning fra Norge med den i Inden- 1854.

rigsministeriets Skrivelse til Hr. Stiftamtmanden af 21.

Maris 1851 omhandlede, i Passet indførte nærmere Be-

stemmelse, at hvis Varer udfores med Skibel direkte

* ra Island til andre Steder end danske Havne og der-

med besluves mere end Halvdelen af Skibels Drægtig-

hed, der da af den fulde Drægtighed erlægges samme
Al*gift som paabuden er i Plak. af 28. Decbr. I836 §13,
nemlig 2 Rd. 32 Sk. pr. Commercelæsl.

Delte meddeles Dem herved tjenstl. til behagelig

Efterretning, og udbedes, saafremt Skibet niaalte an-

tobe nogen Havn i Sonder-Amtet, Ministeriel underrettet

saavel herom sonj om hvad Ladning del har medbragt.

Del islandske Departements lixpeditions-Contoir den

Juli 1854*.

Indenrigsministeriets Skrivelse til Stiftamt- l4
- Juli -

fanden over Island, ang. Jordebogskassens Ret
tl

' Vrag paa Vestmannoerne. Khavn den 14. Juli

1854. — Isl. Copieb. 1854, Nr. 550.

Da Ministeriet ikke ved det i Hr. Stiftamtmandens

behagelige Skrivelse af 19. Mai sidsti. Ån forte har fun-
" el sig foranlediget til at forandre sin i Skrivelse af

10. April d. A. udtalte Anskuelse om, at Provenuet af

det Vogrek og Drivtræ, der bjerges paa Vestmannbe,
k£r tilfalde den islandske Jordebogskasse, men ikke
Justilskassen, og da saaledes det i Justitskassen for

Aarene 1845- 1850, begge inelusive, som Indlægt af

Vra8 paa Veslmannoe indbetalte Belob, ialt 404 Rd.
/j Sk., vil være at refundere Jordebogskassen af Ju-

stitskassens Midler, skulde man tjenstl. have Hr. Stift-

amtmanden anmodet om, behageligen al ville foranstalte

) Ligelydende Skrivelser ere under samme Datum afgaaede

M Amtmanden over Nord- og Oster-Amtet, og Amtmanden
over Vester-Amtet i Island. Copieb. sst. Nr. 548-549.
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1854. del i saa Henseende hornbdne, idet man til fol er, at

Landfogden paa Island under D. D. er tilskrevet om
-ti

at modtage Belobet og beregne samme til Indlægt 1

Islands Jordebogskasse - Regnskab. — Indenrigsmini'

steriei den 14. Juli 1 854 *.

u. juii. Indenrigsministeriets Skrivelse til Stiftamt-

manden over Island, ang Brugen af det danske

Sprog i Embedssager, som kunne blive sendte

til Ministerierne. Khavn den 14. Juli 1854. —
Isl. Copieb. 1854, Nr. 554. — Islandsk: Tibindi um stj6rnar-

mål. Islands l, S. 12. — Denne Skrivelse anføres som publi-

ceret 1855 i Stranda Syssel.

Ministeriet for Kirke- og Underviisningsvæsenel hai

gjort opmærksom paa, at det i flere til Ministeriel frø

Island indkomne Sager er forekommet, ikke alene at

Ansbgninger indsendes affattede i det islandske Spi'ogi

men ogsaa at Betænkninger i Sager, der skulle forelcegB

Ministerierne, afgives i fornævnte Sprog af Embeds-

mænd, der meget vel kunne skrive Dansk, og derell 1
'

1
'

uden al være forsynede med Oversættelse, nedsendes

hertil, hvilket synes al kunne give Anledning til fl
e,c

Ulemper og navnlig forvolde Forsinkelse, naar Ovc»

sættelse her skal forelages. Ovennævnte Ministei'luD

har derhos formeent, at det vel ikke kan fordres,
a

de af Indbyggerne, som ikke ere pligtige til al kunn°

skrive Dansk, sende deres Ansbgninger eller andre An-

dragender til Ministerierne affattede i del danske Spi'°c"

samt at der ikke vil være Noget at erindre imod, a

Correspondencen mellem de islandske Émbedsifl#D

indbyrdes i de Sager, som ikke egne sig til minister^

Afgjbrelse, fores i det islandske Sprog, selv offl

ligesaa let maalte være istand til at skrive Dansk, b v01
"

'3 b, D. Skrivelse til Landfogden om samme Gjenstand«

Isl. Copieb. ssL Nr. 551.
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imod Samme har antaget, at del hum! Foie kan ind- 1854.

skjærpes de islandske Embedsmænd ,
som ere det

"^JTTjulT

danske Sprog mægtige — hvilket maa antages om alle

dem, der beklæde et Embede af saadan Beskaffenhed,

at de for at opnaae samme maae have udholdt en Ex-

amen ved Universitetet — at de, ikke blot hvor de

direkte skrive til Ministerierne, men ogsaa naar de af-

give Erklæringer, der ere bestemte til at indsendes til

Samme, betjene sig åf det danske Sprog, ligesom den

Ovrighed, der indsender en Sag til Ministerierne, bor,

naar det er l'ornbdent at samme ledsages af de til ham

afgivne Erklæringer, hvor disse ere skrevne i del is-

landske Sprog, vedlægge bekræftede Oversættelser af

samme.

Da Indenrigsministeriel ganske maa tiltræde de

saaledes af Ministeriet for Kirke- og Underviisnings-

væsenet fremsatte Anskuelser, skulde man tjenstl. have

Hr. Stiftamtmanden anmodet om, deels selv at ville

'agltage de i det Foranslaaende givne Forskrifter om

^' Ugen af det danske Sprog i Sager, der ere bestemte

at indsendes eller kunne formodes at ville blive

»udsendte til Ministerierne, deels at ville gjtire ved-

kommende Embedsmænd i det Dem betroede Amt be-

kendte med de i nærværende Skrivelse indeholdte For-

skrifterj og paasee, al samme af dem overholdes. —
Indenrigsministeriet den 14. Juli \ 854 \

Kongelig Resolution ang. Bevilling til Tele- 24. Juli;

graph-Anlaeg over Island til Amerika. Skodsborg

') s. D. ere ligelydende Skrivelser fra Indenrigsministeriet

afgaaede til Amtmændene i Island, samt Meddelelse med

Gjenpart til Ministeriet for Kirke- og Underviisningsvæsenet,

Isl. Copieb. sst. Nr. 555-557. — Fra Ministeriet for Kirke-

og Underviisningsvæsenet er ligeledes Skrivelse af samme

Indhold under 19. August 1854 afgaaet til Stiftsøvrigheden

i Island, isl. Copieb. sst. Nr. 591.
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1854. den 24. Juli 1854'. — Isl. Depart. Forestil!, og Resol.

24. Juli. prot. 1854, Nr. 41. — I allerund. Forestilling fra Indenrigs-

ministeren (TillischJ af 20. Juli foredrages et fra Tal. P«

Shaffner, Sekretair ved Telegraph-Confoederationen i de for-
•

enede Stater i Nordamerika, indkommet Andragende, hvori

han tilbyder at anlægge en elektrisk Telegraph mellem Ame-

rika og Europa, nemlig over Gronland, Island og Færoerne

til Norge og Kjøbenhavn, saaledes at den paa sidstnævnte

Sted sttfder sammen med de europæiske Telegraphlinier, AH

paa følgende Betingelser:

1) at der tilstaaes ham udelukkende Ret til at anlægge

og benytte en Telegraphlinie over og igjennem Færderne,

land og Grønland, samt Ret til at udvide Linien til Køben-

havn, for et Tidsrum af 100 Aar, under Betingelse af, at den

hele Linie fra Amerika til Europa skal være i Stand inden

10 Aar fra 4. Juli 1854, og at Bevillingen i modsat Fald bliver

ugyldig og uden Kraft.

2) at der tilsiges ham de fornødne Landstrækninger, hvis

Størrelse ikke nu kan opgives, i de nævnte Bilande, saaledes

at Landstrækningerne udvælges af Bevillingshaveren, eller den

Forening, som benytter denne Bevilling, samt forbeholdes og

overleveres denne Forening, naar Linien er istand til at bringe

et Budskab fra Europa til Amerika i Løbet af 24 Timer.

3) at den danske Regjering altid skal have fortrinlig Ad-

gang til at sende Depecher til Lokal- Autoriteterne paa Fr-

øerne, Island og Grønland, i Tilfælde af Krig, Oprør, elle 1

overhovedet i Regjerings-Anliggender.

4) at den danske Regjering ^kal have Ret til at ffire ^on
"

trol med den ovennævnte Forening til enhver Tid, efter toi'u

at have givet Foreningen passende Varsel til at forberede en

Udsigt over dens Virksomhed.

Ministeriet har i denne Anledning indhentet Betænkning

den administrerende Direction for den kgl. grønlandske og l* 1

øeske Handel, fra hvis Side Intet er fundet at erindre mod

paatænkte Anlæg for Grønlands og Færøernes Vedkommen* >

hvorhos man har brevvexlet om Sagen med FinantsministeU
et >

der desangaaende har indhentet Betænkninger fra General-P°
st

directeuren og Telegraph-Directeuren, hvilken sidstnævnte Em

bedsmand har affattet et Udkast til en Concession til et saaa

Anlæg med Motiver, der i det Hele er tiltraadt saavel af Gene

) Bevilling 16. August 1854.
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^ostdirecteuren, som ogsaa, dog med nogle mindre væsentlige -4 854.

Modifikationer, af Finantsministeriet. Telegraph -Directeuren 24. Juli.

har, ved at fremsende det ommeldte Udkast, bemærket, at,

hvor dristig end den Plan er, at anlægge en Telegraph-Linie

mellem Europa og Nordamerika, og hvor store Vanskeligheder

der end stille sig i Veien for et saadant Foretagende, tor man
dog ikke betragte dets Udfarelse som en Umulighed, og naar

et Project dertil fremkommer fra en Mand som Ansøgeren,

der indtager en høi Stilling i den Nordamerikanske Telegraph-

lorening, bør Regjeringen næppe undlade at tillægge det den

Rigtighed, det fortjener. Dertil regner Telegraph-Directeuren

^idlertid ei alene, at man paa bedste Maade skal fremme

dette Anliggende, men ogsaa, at man skal drage pas-

sende Fordele af de danske Besiddelsers heldige Beliggen-

hed som Mellempunkter for en Telegraph-Forbindelse mellem
de to Verdensdele. Alene den Omstændighed, at Ansøgeren

efter moden Overveielse har valgt Veien over Island, Grønland

°g Færøerne, er, efter Telegraph- Directeurens Anskuelse, Be-
Vlls for, at denne Retning i Sagkyndiges Oine er den mest

hensigtsmæssige, og det turde vel være, at den betragtes som
den eneste mulige. Man er nemlig i den senere Tid bleven

opmærksom paa, at lange underjordiske og undersøiske Led-
ninger frembyde en særegen Hindring for den elektriske Strøms

gennemgang, hvilken vel har ladet sig overvinde ved de

rokninger, hvormed man hidtil har arbeidet, men, da den
v°xer i et overordentligt Forhold til Længden, turde det vel
Være, at den ved de betydelige Afstande, hvorom her er Tale,
Vjlde have en høist skadelig Indflydelse, og i ethvert Tilfælde

J!

ar denne Betragtning maaskee den største Betydning ved
a get af de forskjellige Veie, og man vil derfor, naar det
an undgaaes, hverken bestemme sig for den lige Linie mellem
ordamerika og England, eftersom her ikke er et eneste Punkt,
er kan benyttes som Mellemstation, eller for Veien over de
zonske Oer, eftersom Afstanden mellem dem og Nordamerika

1 etmmdste er en Fjerdedeel større end den største Mavstræk-
mn

g paa den nordlige Linie (Grønland-Island).
Som allerede bemærket har Finantsministeriet i det Væ-

sentlige henholdt sig til hvad der ovenfor er anført, saavel

,

0m 0nskeligheden af, at Foretagendet fremmes, som at Lei-

vUle

e

fl

en bCnyttes dl at forskaffe Danmark de Fordele, som

tæ \
lf ForetaSendets Realisation netop paa den paa-

*
e Maade, og blot tilføiet, at det maatte forbeholdes at
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IN54. Uge nærmere Bestemmelse om, paa hvilket Punkt af Sjælland

24. Juli. Tilslutningen af Linien skulde finde Sted, samt hvilken pas-

— sende Afgift der kunde være at paalægge for Benyttelsen al

det til Liniens Anlæg overladte Terrain, ligesom det endelig

maatte forbeholdes nærmere at fastsætte Betingelserne for Be-

nyttelsen af det her alt existerende Telegraph-Anlæg.

Da Indenrigsministeriet ganske tiltræder hvad der af l41-

nantsministeriet er yttret om Ønskeligheden af, at det om-

handlede Anlæg fremmes paa den ovenfor antydede Maade,

og derhos finder det af Telegraph-Directeuren forfattede Ud-

kast 1

, saaledes som samme nærmere er modificeret efter Con-

) Dette Udkast, som tilligemed korte Motiver til samme er

vedheftet Resolutionen, er saalydende:

„Udkast til Concession for Tal. P. Shaflner til at an-

lægge og benytte en Telegraphlinie fra Nordamerika til

Kjbbenhavn.

1. Tal. P. Shaflner meddeles herved Tilladelse til

paa egen Bekostning og Risiko al anlægge og afbenyt

en Telegraphlinie fra Nordamerika over Gronland, Island

og Færderne til Kjbbenhavn , som eneste Endepunkt l° l

dette Telegraphanlæg, og under Betingelse af, at Linien

forftvrigt ikke maa berore andre europæiske Lande em

Norge og Sverrig.

Linien fbres i Land enten umiddelbart ved Kjobe'1
'

havn, eller paa et hvilketsomhelst andet Punkt at O^ 11

Sjælland, og forbindes med det danske Stats -Telegraph-

anlæg i Helsingor, eller Kjobenhavn, eller et andet Ste f

efter den danske Regjerings nærmere Bestemmelse, $
paa Tal. P. Shaftners Bekostning.

lbvrigt forbeholdes nærmere Bestemmelse af de Be-

tingelser, under hvilke det paa Sjælland allerede existeren

Telegraphanheg kan benyttes.

2. Det Terrain af Land paa Gronland, Island °S

Færoerne, der maatte udfordres til det nævnte Anl^
kan, forsaavidt ikke nogen Privatmand derover niaat |L

have nogen Eiendomsret , ved speciel Resolution venteb

Tal. P. Shaflner overdraget, idet forbvrigt Betingelse»'
llC

for Afstaaelsen saavel af det Kronen tilhørende Lafl ( >

som af det, der maatte tilhore private Eiendoinsbesidde»
e>

nærmere ville være at fastsætte.

3. Tal. P. Shaflner forbinder sig til snarest nmtø
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ference med General-Postdirektoratet og Forslag fra Finants- 1854.

ministeriet, hensigtsmæssigt som et Grundlag, hvorefter nær- 24. Juli.

mere Forhandling om Sagen kan være at indlede, indstilles:

at fuldende dette Foretagende, og gives ham hermed en

Henstand af 10 Aar fra denne Concessions Datum. Er

Anlæget ikke fuldfort til den Tid, skal den danske Re-

gjering være berettiget til at tilbagekalde den givne Con-

cession uden nogensomhelst Forpligtelse for Regjeringen

til at erstatte Tal. P. Shaffner det for ham derved op-

staaede Tab.

4. Den danske Regjering forbeholder sig fri Befor-

dring af dens Statsdepecher paa den omhandlede Linie,

indtil et Indhold af 300 Ord maanedligt. Endvidere skulle

saadanne Depecher altid befordres fremfor private De-

pecher.

5. For at skadesltlsholde Tal. P. Shaffner for de med

Iværksættelsen af dette Anlæg forbundne Omkostninger,

skal Tilladelsen til at anlægge en Telegraphlinie fra Nord-

amerika til Kjttbenhavn i Henhold til Art. 1 være givet

ham paa 100 Aar, at regne fra nærværende Concessions

Saturn, og med Udelukkelse af et hvilketsomhelst andet

Poretagende af samme Art.

Efter Udlobet af denne Termin forbeholder den danske

Regjering sig at meddele en ny Concession til hvem den
vd, og paa de Betingelser, den da maatte bestemme ; dog
skal den eller de, til hvem nærværende Concession da
maatte være overdragen, have Fortrinnet, forsaavidt de
ville gaae ind paa de af den danske Regjering stillede

betingelser.

0. Som Garanti for, at dette Foretagende fremmes
med den fornødne Kraft og Hurtighed, forpligter Tal. P.

Shaffner sig til, efter Forltfbet af 3 Aar efter denne Con-

cessions Datum, at godtgjtfre for den danske Regjering,

at han i dette Oiemed i det mindste har anvendt 100,000

Daler dansk Rigsmbnt. Forsaavidt et saadant BelBb ikke

er medgaaet, forpligter han sig til at deponere Diflerent-

sen hos den danske Regjering, og denne Sum skal da

tilbagebetales ham, naar Anlæget er fuldfort inden den i

Art. 5 nævnte Frist af 10 Aar, men i modsat Fald til-

falde den danske Regjering. Undslaaer han sig for even-
tualiter at deponere et saadant Belbb, skal Concessionen



686 Kgl. Resol. ang. Anlæg af Telegraph.

ual Deres Majestæt allern. vil give Tal. P. Shaffner

Tilsagn om, at erholde Tilladelse til at anlægge en

elektrisk Telegraph fra Amerika over Grønland, Is-

land og Færoerne til Norge og Kjbbenhavn, paa nær-

mere bestemmende Vilkaar; og at Deres Majestæt

lige allern. vil tillade, at det overdrages Telegraph-

Directeur Faber at indlede nærmere Forhandling med

Tal. P. Shaffner angaaende denne Sag, paa Grundlag

af de Bestemmelser, som indeholdes i det vedlagte

Udkast",

[Kongelig Resolution]

:

Indstillingen bifaldes. — Skodsborg den %k. Juli

4854 1
.

26. juli Forordning om det danske Monarchies For-

fatning for dets Fællesanliggender. Eremitagen

den 26. Juli 1854. — Original-Aftryk i det Schultziske

Officin, 4 Bl. i 4'°. Ogsaa paa Dansk og Tydsk (9 Bl. i^
og paa Tydsk alene. Forordningen med Motiver i Dep. T*^'

1854, S. 617-621 . 623-631 . Algreen-Ussings Samling af Love

og Anordninger m. v. Danmark vedkommende, 1854, S.
587''"

592. — Denne Forordning er, tillige med andre almindehge

betragtes som tilbagetaget, og det uden at Tal. P. Shaffn eI

derfor skal have nogetsomhelst Krav paa Erstatning ^ra

den danske Regjerings Side.

7. Tal. P. Shaffner skal være berettiget til at over-

drage til Hvemsomhelst, enten et Selskab eller
Enkelt-

mand, den ham herved givne Tilladelse, idet de dei

knyttede Forpligtelser samtidigt overtages; dog ska*
en

hver saadan Overdragelse bringes til den danske Regjerin^

Kundskab, og skal den eller de, der lede dette Foretagen^

saavel under de forberedende Arbeider som efter dets ru

endelse, være forpligtet til efter en passende Frist at gi

den danske Regjering enhver Oplysning, den maatte

lange, om Alt hvad der vedkommer samme".

) Indholdet af denne Resolution er ved Skrivelser af s.
•

fra Indenrigsministeriet meddeelt Finansministeriet,
Våen-

rigsministeriet og Shaffner. Isl. Copieb. 1854, Nr. 562-5 >
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We, fordagt Althinget 1855, men tilbageviist af Thinget som 1854.

ugjeldende. Ti'bindi fra alfangi Islendmga 1855, S. 772-773; —
den er derefter ophævet ved Forfatningslov 2. Oktbr. 1855.

26 Jul

Patent, hvorved Rigsraadet sammenkaldes. 26 Juli

Eremitagen den 26. Juli 1854. — Udgivet fra

Udenrigsministeriet (Tillisehjj den sammenkalder Rigsraadet til

M^de i Kjbbenhavn den 1. Septbr. 1854. - Original-Aftryk i

de t Schultziske Officin, 1 Ark i Fol. Patent-Format. Depart.

1854, S. 623. Algreen-Ussings Samling af Love og An-
ordninger m. v. Danmark vedkommende, 1854, S. 592-593.

Gavebrev af Repstyrer torleifur Kolbeinsson ?• August.

°8 Hustru paa en Jord til Borneskolen paa

Eyrarbakki. Storu-Håeyri 7. August 1854. —
W«61f. Vi 270- 271.

v io undirskrifub éktahjén: eg f>orleifur Kolbeinsson,
ePP.stj6ri i Stokkseyrar hrepp, og eg Sigdbur J6ns-

d
;

tlir
3 sem engan Iffserffngja eigum, og hbfum J>vl arf-

Giqt hvori annab, gjorum hérm eb heyrum kunnugt, ab
v'o

\ (] a g gefum barnaskélanum é Eyrarbakka eignar-

•)
CJr& okkar Efrivallarhjéleigu, liggjandi f Gaulverjabæjar
npeppi innan Arnes s^slu, sem er 10 hundrub ab dyr-

eika
j
nieo <2 (tveimur) målnytu kiigildum og 60 (sexl(u)

ålna 'andskuld, saml ollu J>vl, er léori jorou fylgt hefir

°£ ty'gja ber, ao engu undan skildu, meb eptirfylgjandi
ski'mélum:

Askiljum vib okkur ab njéla afgjalds og hafa

a ur"sj6n ofannefndrar jarfear svo lengi, sem babum
0kkur e6ur obru verbur Kfs aubib.

Afgjald jarbarinnar Efrivallarhjéleigu, sem nvj

er Huliu élnir, skal ab okkur bébum fré follnum ar-

Iega, {>egar kennsla fram fer i barnaskélanum, brdkast
li^ålft i kennslulaun géfabra, némfdsra og velsibabra fé-

^kisbarna tir Stokkseyrar hreppi, sem annabhvort alast

^tækra fé, ebur eru [>eim vib hcind, sem Jiiggja sveitar-
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1854. styrk, ebur og ekki geta komib barn i i skolann ån hans.

7. August. — Hinn helmfog aff^jaldsins skal setja å vbxlu årlega

utanlands ebur innan, og må bMiingis ekki, hvernig

sem å stendur, breyta dtaf peirri reglu, og aldrei eyba

meiru en halfu afgjaldinu årlega.

3. Yroi einhverra orsaka vegna svo åstadt, a°

ekki væri kennl i barnask6Ianum eitt ebur fleiri ar,

ebur ef ekkert barn er lil i hreppnum svo a sig komib,

sem undir tolulib $ er um getio, skal allt afejaldio

bætast vib hofubstélinn og mebhondlast samkvæml seinni

hluta undir tolulio og må pab ekki ooruvfsi brdkast,

hvernig sem å stendur.

4. Peninga hbfubsl61sins, sem verour af halfu af-

gjaldinu, og sem årlega eykst meo allri rentunni og

renturentu, må oldungis ekki bruka, eour til hans taka,

hvernig sem a stendur, hvorki til endurb6tar sk6la-

hussins, né annars; ekki må heldur nokkru sinni eyba

rentunni, samkvæml 2. og 3., allt pångaUW hbfubstollinn

er oroinn 10,000 n'kisdalir (auk jarbarinnar Vallarhja-

leigu), sem, ef vel er å haldib og éhbpp ekki upp 11

falla, gæti orbib hérum ab -1 00 ara fresti. —
f>
e8ar

hbfubstéll skélans hefir nåb tébri upphæb, må leigan o'J

brukast i parfir skélans, eptir j)Vi sem skélnstj6rninni

og bbrum, er hlut eiga ab, samkvæml tolulib 6., virStø

bezt fallib, en vakandi auea skal sk6lanefndin hafa a

pvi, ab hbfubstéllinn aldrei mfoki um aldur og æfi, heldu«

aukist, ef pvi verbur vib komib.

5. Aldrei må jbrbin Vallarhjåleiga seljasl, heU ur

å hun um aldur og æfi ab vera eign barnask6lans

Eyrarbakka. [>ar ab auki synisl okkur, ab kaupa s ^ 1

g6ba jbrb, eba jarbir, Fyrir peninga hofubslols sJc<SI?n )

pegar hann er orbinn svo mikiJI, ab hann nemurl)vl -

6. Séknarpreslurinn i Stokkseyrar s6kn, og tveir eba

J>r(r hyggnuslu, framsynuslu og réltsynustu bændur

Stokkseyrar hreppr, hverja skdlanefndin kys. skulu åsa

barnask6la-nefndinni ætib hafa å hendi stjorn og U03-

sjén yfir hbfubslél barnaskélans og jorbinni Vallarhjål*
> igu '
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eptir okkur bæ&i latin, bæ&i meo byggfngu og jar&a- 1854.
bætur, samt hver nj6ta skal l hvert skipli bess b elm fnes^^T^^
t 7 Augustaf afgjaltlinu, sem eyfeast må, samkvæmt tcilulifc 2.,

hvernig og hverjum Ieigja skal hinn helmfng afgjaldsins

°g penfnga hbfufcstélsins.

7. Til J)ess a& reglum [)essum ver&i J>vf fremur

fylgt og eptir l>eim breytt, askiljum vi& erffngjum okkar
relt til Vallarhjaleigunnar me& afgjaldinu, og penfnga-

hc5fu&st61sins, sem annars arfs, sé vanrækt auknfng
h<tfuosl6lsins, J)ånga& tir hann hefir na& 40,000 rfkis-

dolum, og hafa f>eir sama rett, sé renian J)ar å eptir

bnikuo til annars, en f j)arfir Eyrarbakka barnaskéla;
e"a hafa erfingjar okkar alls engan rélt til J^essa fjar,

SVo J)ao verour, ab okkur fra follnum, å valdi barna-
sk6lanefndarinnar og séknarprestanna, hvort sk61anum
kei*ur ab notum gjOf ^essi, e&ur ekki.

I>essu gjafabréfi til staofestu, sem gjort er f laga leyfi

°§ ekki er V4 partur aflafjår okkar, eru okkar undirskrifub
nofa og hjaselt signet, i vi&urvist undirskrifa&ra volta.

Sl6ru-Håeyri, {)ann 7. Augustm. 4 854.

Th. Kolbeinsson. Sigri&ur J6nsd6tlir.

(L. S.) (L. S.)

Sem votlar undirskrifa

pall Ingimundsson. Gu&mundur Thorgrimsen.

Gavebrev af Bonde Einar Sigurflsson paa en 8. August.

Capital til Borneskolen paa Eyrarbakki. Eyfakot
den 8. August 1854. — M6&6if. vi, 271.

Eg undirskrifa&ur Einar Sigur&sson, buandi a Eyfa-
koti, gjQpi hérmefc vitanlegt: ab eg (sem å engan lffs«

erHngja)
ge f barnask61anum å Eyrarbakka eptir minn

(*ag einn fj6rfca part af eptirlalnum fjårmunum minum
svo, ao gjcifin ei sé minni en 200 rikisdalir, en

m^ske stærri, ef mer enn skyldi aflast fé), me& fylgj-

**<*i skilmålum:

*r. n. 44
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1854. 1. Gjof |>essi skal slrax, sem eg er fallinn fra, åbur

en skipti (ram fara, tit leggjast ur dånarbuinu i pen-

ingum, ab svo miklu leyti J>eir kynnu til ab vera, en

J)ab sem J)å skorla kynni å 200 rikisdali eba lU dånar-

busins, skal ut leggjast af (tårum fjårmunum, sem hib

fyrsta skulu seljast å uppbobs^ingi fyrir peninga, og

skal alll fé Jpetla seljast å vbxtu hib fyrsta skeb getur.

2. Helming rentunnar af fé J>essu skal årlega tøegaf

kennsla fram fer 1 nefndum sk61a), brukast i kennslu-

laun handa gåfubu og velsibubu barni ur Stokkseyrar

hreppi, sem annabhvort er å sveit, ebur hvers foreldrar

ebur abstobarmenn eru svo å sig komnir, fåtæktar vegna,

ab J)eir ekki geti gefib meb barni i skélann ån sveitar-

styrks. Hinum helming renlunnar skal årlega bæla vib

hdfubstélinn, og må oidungis ekki ulaf {)vi breyla, J)ång'

ablil hann er orbinn 500 rikisdalir, en lir Jjvi må oli

rentan brukast 1 skélans {rørfir, eptir |>vi sem sk61a-

slj6rninni virbis t bezt fallib, en hbfubsl61num må aldrei

eyba um aldur og æfi.

3. Tveir ebur J)rlr hyggnuslu og framsynuslu

bændur i Stokkseyrar-hreppi, hverja sk61aslj6rnin kj^s,

skulu ætib åsamt henni (i hverri s6knarpresturinn verburjj

hafa å hendi stjérn og umsj6n fjår J>ess, samkvæml |)
v '

sem fyrir er mælt i 4. og 2. grein, og skulu erfingjar

minir hafa rétt til fjårins, sem annars arfs, ef obruvf* 1

verbur meb farib, ebur til annars brukab, en i J)arfi r

barnaskélans å Eyrarbakka, annars hafi J>eir alls enga n

rétl til fjår Jjessa.

Eyfakoti J>ann 8. August 1854.

Einar Sigurbsson.

(L. S.)

Sem vottar undirskrifa

Tb. Kolbeinsson. Gubm. Thorgrimsen.

. August. Kongelig Resolution ang; Bevilling for Oberst

Shaffner til Anlæggelse af en Telegraphlinie ovef
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Island. Skodsborg den 16. August 1854. — 1854.

W, Depart. Forest. og Resol. Prot. 1854, Nr. 44. - I Inden- 16- August.

Hgsministerens (Tillisch'sJ Forestilling 15. August henholdes
til kgl. Resolution 24. Juli, hvorved Sekretair ved Telegraph-

Confoederationen i de forenede Stater i Nordamerika, Tal. P.

Shaffner, er givet Tilsagn om at erholde Tilladelse til at an-

lægge og benytte en elektrisk Telegraph fra Amerika over

Grenland, Island og FærcJerne til Norge og Kjtsbenhavn paa

nærmere bestemmende Vilkaar, ligesom det tillige er overdraget

Telegraphdirecteur Faber at indlede nærmere Forhandling med
Shaffner angaaende denne Sag, paa Grundlag af det af Inden-

rigsministeriet Kongen forelagte Udkast.

Efter at der paa dette Grundlag var truffet en Overeens-

komst med Shaffner, havde Ministeren ladet udarbeide et Ud-
kast til Concession for Shaffner til bemeldte Anlæg, saaledes

at der nu vare tilfOiede nogle nye Bestemmelser, der deels

81gte til yderligere at sikkre Controllen med dette Anlæg,

navnlig i Henseende til sammes Tilslutning til det danske

Telegraphanlæg (§ 1 in fine), hvilken Bestemmelse af Finants-
_ • .

ministeriet er anseet for aldeles nødvendig, deels bestemt ud-
tale, hvad der allerede ligger i Sagens Natur, nemlig at den

danske Regjering vil, naar Linien er fuldfort, sBrge for, at

Depecher fra Nordamerika med Hurtighed og Sikkerhed blive

videre befordrede paa de danske Telegraphlinier (§6) og ved
alle til dens Raadighed staaende Midler sikkre Liniens frie

°g uhindrede Afbenyttelse, forsaavidt Depechernes Indhold ikke

maatte være farligt for den danske Stat eller det almindelige

Vel (§ 4), samt at Concessionen udelukker Anlæg af saadanne

Sidelinier, hvorved en anden Forbindelse mellem Amerika og

Europa, end den af Shaffner paatænkte, vil kunne iværksættes,

Hgesom og, at Liniens Besiddere og deres Befuldmægtigede,

forsaavidt denne bercirer dansk Land- eller Stf- Territorium,

skulle være de danske Love underkastede, uden nogensomhelst

Exterritorialitets-Ret eller anden Undtagelse (§ 5), og endelig

et Tilsagn om, at hvis samtlige Stater, gjennem hvis Terri-

torium de omhandlede Depecher ville komme til at passere,

ville bestemme sig til en Taxtnedsættelse, vil den danske Re-

gjering tilstaae en lignende for sit Vedkommende C§ 7 )- —
Den væsentligste nye Bestemmelse, som i nærværende Con-

cession er tilftfiet, er den, som findes anftirt i sammes § 12,

og vedrører Telegraphliniens Retning. F5r var det nemlig be-

44*
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4 854. stemt, at Linien, foruden de danske Territorier, ikke maatte

16. August, bero*re andre europæiske Lande end Norge og Sverige. Shaflher

havde nu vel erklæret, at hans faste Beslutning var at folge

denne Linie, men derhos gjort opmærksom paa, at det vilde

afskrække Flere fra at deeltage i hans Plan, og muligt berede

ham Vanskeligheder hos den engelske Regjering ved Erhvervel-

sen af den Concession, der er nodvendig med Hensyn til de

britisk-nordamerikanske Besiddelser, hvis enhver Udsigt til i

Tiden at forandre Liniens Retning eller lade den forgrene sig>

engang for alle skulde være afskaaren, hvorhos han har er-

klæret, at han maatte gjftre sit Samtykke til den foreslaaede

Overeenskomst i det Hele afhængigt af, at en Forandring 1

den omhandlede Bestemmelse blev foretaget. Ministeriet maatte

ogsaa erkjende, at dette Punkt kunde for Shaffner være af en

afgjorende Vigtighed, og troede derfor, —
tt
da det vistnok

maatte beklages, om den om bemeldte Punkt opstaaede Diffe-

rents skulde blive til Hinder for Afslutningen af en Overeens-

komst, der, saafremt det omhandlede Foretagende realiseres,

kunde blive til uberegnelig Fordeel for den danske Stat", T*

ikke at burde fastholde Udkastets Reservation. Men for &

Regjeringen dog kunde sikkre sig mod det direkte eller in-

direkte Tab, der i Tiden kunde opstaae for den, naar Liniens

Retning blev forandret, maatte den forbeholde sig nærmere at

bestemme de Betingelser, under hvilke en saadan eventuel

Forandring kunde tilstedes. Man har derfor formeent, at Limen

over Gronland, Island og Færøerne, Norge og Sverige ^

Kjbbenhavn fremdeles bftr betegnes som den, for hvilken Con-

cessionen hovedsagelig er gjeldende, men at den derhos, med

Hensyn til tidtnævnte Punkt, kunde gjb'res den Indrbmmelse,

for at tilfredsstille Supplikanten, at det i en særskilt Artikel

udtales, at han, saafremt en anden Retning skulde vise sig

nødvendig eller tmskelig, ikke skal være forhindret i at afvige

fra den oprindelige Plan, forsaavidt han forinden er bleven

enig med den danske Regjering om Betingelserne for en sa&

dan Forandring. Da Shaffner havde erklæret sig tilfreds

med, var § 12 affattet i Overeensstemmelse med dette. —
var endvidere tilføiet, at Concessionshaveren skulde y

Indenrigsministeriets Kjendelse undergivet i Henseende til Con

cessionens Fortolkning. .

Til Slutning bemærkes, at der om Sagen er brevves e

med Finansministeriet, og at dette ikke har fundet Noget a

bemærke imod, at Coneessionen udfærdiges i dens nuvære
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Form, hvorfor Indenrigsministeren forelægger den til Kongens 4 854.
Underskrift. —

[Kongelig Resolution] :

^USU>*'

Vi have forsynet indbemeldte Concession med Vor

allerhoieste Underskrift. — Skodsborg den 16. August

1854.

Bevilling for Oberst Tal. P. Shaffner fra Fri- ie. August.

staterne i Nordamerika, til Anlæg af Telegraph-

linie fra Nordamerika til Kjobenhavn. Skodsborg

den 16. AugUSt 1854. — Efter en Afskrift i det is-

landske Departement, gjennem hvilket (Indenrigsminister Til-

lisch) Bevillingen er udfærdiget. — Islandsk : Ti'oindi um
stj6rnarmålefni Islands, I, S. 13—16.

Concession for Tal. P. Shaffner af Staten Kentucky

1 de nordamerikanske Frislater til at anlægge og be-

nytte en Telegraphiinie fra Nordamerika til Kjobenhavn.

Vi Frederik den Syvende de. G. V., at Vi, efter

derom gjort Ansogning og Begjæring, samt de Os i den

Anledning allerund. foredragne Omstændigheder, allern.

have bevilget og tilladt, saa og hermed bevilge og tiJU

,ade Tal. P. Shaffner af Staten Kentucky i de nord-

amerikanske Frislater at anlægge og benytte en Tele-

& raphlinie fra Nordamerika til Kjobenhavn paa fdlgende

nærmere Vilkaar og Betingelser:

Tal. P. Shaffner af Staten Kentucky i de nord-

amerikanske Fristater meddeles herved Tilladelse til,

forsaavidt det danske Monarchies Territorium angaaer,

paa egen Bekostning og Risiko at anlægge en Telegraph-

'inie fra Nordamerika over Grbnland, Island og Fær-

oerne, samt derfra over Norge og Sverrig til Kjoben-

havn, som eneste Endepunkt for dette Telegraphanlæg.

Linien fores iland enten umiddelbart ved Kjobenhavn,

eller paa hvilketsomhelst andet Punkt af Oen Sjælland,

eg forbindes med det danske Statstelegraphanlæg i

Helsingbr eller Kjbbenhavn, eller et andet Sted, efter
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4854. den danske Regjerings nærmere Bestemmelse, Alt paa

16. August. Tal. P. Shaffners Bekostning.

^ '

Ibvrigt forbeholdes ogsaa den danske Regjerings

nærmere Bestemmelse saavel af de Betingelser, under

hvilke det paa Sjælland allerede existerende Stalstele-

graphanlæg kan benyttes, som af den hele Delail, ved-

kommende det Spbrgsmaal, hvorledes Administrationen

og Controllen ville være at indrette, forsaavidt angaaer

Ilandfbrelsen paa Sjælland og Telegraphlinien paa denne

fra Landingsstedet indtil Forbindelsen med den

danske Stalstelegrapblinie.

2. Det Terrain af Land paa Grbnland, Island og

Færøerne, der maatte udfordres til det nævnte Anlæg,

kan Tal. P. Shaffner forvente sig overdraget, under

saadanne Betingelser for Afstaaelsen, — saavel af det

Kronen tilhørende Land, som af det, der maatte tilhore

private Eiendomsbesiddere, — som nærmere ville være

at fastsætte.

3. Tal. P. Shaffner forbinder sig til, snarest muligt

at fuldende dette Foretagende, og gives ham hermed

en Henstand af 10 Aar fra denne Concessions Daturø.

Er Anlæget ikke til den Tid fuldfart og traadt i Virk-

somhed, skal den danske Regjering være berettiget til

at tilbagekalde den givne Concession uden nogensoni-

helst Forpligtelse for Regjeringen til Erstatning for Tal.

P. Shaffner, af hvad Navn nævnes kan.

4. Naar Linien eller en Deel deraf er fuldfort,

skal Tal. P. Shaffner have Tilladelse til at benytte deD

til Refordring af Depecher fra og til alle Stationer, f°r
'

saavidt sammes Indhold ikke maatte ansees farligt for

den danske Stat eller det almindelige Vel, og vil d eD

danske Regjering lade det være sig magtpaaliggend 6

med alle Midler, der staae til dens Raadighed, at sikkre

denne Linies frie og uhindrede Afbenyttelse.

5. Det er en Selvfblge, at forsaavidt den saaledes

concessionerede Linie passerer kgl. dansk Land- el' el

Sb-Territorium, skal sammes Besidder eller Besiddere
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og disses Befuldmægtigede eller Betjente være Rigets 1854.

Love og de i Medfbr af disse faldende Domme og 5v- l6^August

righedsbeslutninger i alle Maader underkastede, som

om de vare kgl. danske Undersaatter, uden nogensom-

helst Exterritorialilelsret eller anden Undtagelse.

6. Naar Linien er fuldfort til Kjobenhavn, vil der

fra den kgl. danske Regjerings Side blive sbrget for,

at Depecher fra og til Nordamerika kunne med Hurtig-

hed og Sikkerhed blive videre befordrede paa de danske

Statstelegraphlinier.

7. Forsaavidt samtlige Stater, gjennem hvis Ter-

ritorier Depecher ad den her ommeldte Linie blive at

befordre imellem Nordamerika og Europa, maatte ned-

sætte Taxten for denne Depechebefordring, vil den

danske Regjering yde en tilsvarende Lettelse for sit

Vedkommende.

8. Den danske Regjering forbeholder sig gratis

Befordring af dens Statsdepecher paa den omhandlede

Linie mellem sammes Endepunkter eller hvilkesomhelst

Stationer paa samme indtil et Antal af 300 Ord maaned-

ligt. Endvidere skulle saadanne Depecher altid be-

fordres fremfor private Depecher.

9. For at skadeslbsholde Tal. P. Shaffner for de

nied Iværksættelsen af dette Anlæg forbundne Omkost-

ninger, skal Tilladelsen til at benytte en Telegraphlinie

fra Nordamerika til Kjobenhavn, i Henhold til Art. 4,

være givet ham paa 100 Aar, at regne fra nærværende

Concessions Datum, og med Udelukkelse af et hvilket-

somhelst andet Foretagende af samme Art paa kongel.

dansk Territorium, hvad enten dette maatte gaae ud

paa at fblge samme Retning, som den i nærværende

Concession angivne, eller ved Sidelinier at danne en

anden telegraphisk Forbindelse mellem Europa og Nord-

amerika end den, Tal. P. Shaffner agter at iværksætte.

Efter Udlbbet af denne Termin forbeholder den danske

Regjering sig at meddele en ny Concession til hvem

den vil og paa de Betingelser, den da maatte bestemme
;
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1854. dog skal den eller de, til hvem nærværende Conces-

16. August, sion da maatle være overdragen, have Fortrinnet, for-

K-*~~><~T~ø

saavidt de ville gaae ind paa de af den danske

Regjering stillede Betingelser.

10. Som Garanti for at dette Foretagende frem-

mes med den fornodne Kraft og Hurtighed, forpligter

Tal. P. Shaffner sig til, efter Forlbbet af 3 Aar efter

denne Concessions Datum, at godtgjore for den danske

Regjering, al han paa Udforeisen af det her meldte

Anlæg har anvendt i det Mindste 100,000 Daler dansk

Rigsmont.

Forsaavidt et saadant Belob ikke er medgaaet,

forpligter han sig til contant at deponere Differencen

hos den danske Regjering, og denne Sum skal da forst

tilbagebetales ham, naar Anlæget er fuldfort og traadt

i Virksomhed inden den i Art. 3 nævnte Frist af 10

Aar, men i modsat Fald tilfalde den danske Regjering-

Undslaaer han sig for i det meldte Tilfælde at de-

ponere hiin Differences Belob, vil Concessionen til samm e

Tid uden videre være at betragte som tilbagetaget,

uden at Tal. P. Shaffner i den Anledning kan reise

nogelsomhelst Krav paa Erstatning fra den danske Re-

gjerings Side.

11. Naar der efter Liniens Fuldforelse skulde ind-

træde en Afbrydelse af samme, forpligter Tal. P. Shaffner

sig til snarest og paa bedste Maade atter at soge For-

, bindeisen tilvejebragt; og skulde derover hengaae en

længere Tid end 10 Aar, indtræder den i Art. 3 om-

meldte Berettigelse for den danske Regjering til at tH>

bagekalde Concessionen uden Erstatning.

4 2. Forsaavidt det skulde vise sig nodvendig 1

eller onskeligt, at give den omhandlede Linie en anden

Retning end den i Art. 1 omtalte, eller ogsaa at lade

den forgrene sig saaledes, at Kjobenhavn ikke leenger

bliver Liniens eneste Endepunkt, kan Tal. P. Shaffner

dertil forvente sig Tilladelse meddeelt, naar han, P
aa

derom indgivet Andragende, har forenet sig forinden
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nied den danske Regjering om Betingelserne for en saadan 1854.

Forandring, og om Maaden og Tiden, paa og til hvilken ^f"^^
den vil være al udfore.

4 3. Tal. P. Shaffner skal være berettiget til at

overdrage til Hvemsomhelst, enten et Selskab eller

Enkeltmand, den ham herved givne Tilladelse, med

samme Retligheder og Forpligtelser, som for ham selv

ere gjeldende. Dog skal enhver saadan Overdragelse

ufortovet bringes til den danske Regjerings Kundskab,

°g skal den eller de, der lede dette Forelagende, saa-

v el under de forberedende Arbeider som efter dets

fuldendelse, være forpligtet til, efter en passende Frist,

al give den danske Regjering enhver Oplysning, den

maalle forlange, om All, hvad der vedkommer samme.

Ibvrigt skal Tal. P. Shaffner i alle de Tilfælde,

hvor der maalle opslaae Sporgsmaal om Fortolkning af

denne Concessions Ord og rette Mening, være Vort

Indenrigsministeriums Kjendelse undergiven.

Forbydende Alle og Enhver imod det, som fore-

skrevet staaer, Hinder at gjdre. — Givet paa Skods-

borg den 16. August 1854.

Kirke- og Underviisnings-Ministeriets Skrivelse 28. August

til Stiftsøvrigheden i Island, ang. nogle Forslag

i Henseende til Underviisningen i Latinskolen,

Khavn den 28. August 1854. — isi. Copieb. 1854,

Nr. 598. Islandsk: Tioindi um stjårnarmålefni Islands I, S.

16—18.

Under 19. Augusl f. A. udbad Ministeriel sig Epho-

|

ralets Erklæring meddeelt over nogle af Rektoren ved

Reykjavik lærde Skole indgivne Forslag, navnligen for-

saavidt samme gik ud paa:

\
4) at det maalle gjbres alle Skolens Disciple, med

Undtagelse af Disciplene i nederste Klasse, til Pligt at

deellage i Studiet af det franske og engelske Sprog,

ved til samme at anvende 4 Timer ugentlig udenfor
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1854. den sædvanlige Skoletid, eller i alt Fald at de efter

28. August, frit Valg skulle bestemme sig Tor det ene af Sprogene

og til dette Oiemed anvende to Timer ugentlig;

2) at Bestemmelsen i Skoleforordningens § 4, sam-

menholdt med § 60, nemlig at ikke studerende Di-

sciple kunne admitteres til Deeltagelse i Undervisningen

i alle Fag, med Undtagelse af Latin og Græsk i de to

nederste Klasser, og at som Betingelse for deres Op-

tagelse i Skolen opstilles, at de have fyldt deres tolvte

Aar; at de, naar de ere Islændere, kunne skrive Is-

landsk orthographisk og forstaae Dansk, og omvendt

skrive Dansk orthographisk og forstaae Islandsk, hvis

de ere Danskfødte, og at iovrigt de samme Betingelser

beholdes for deres Optagelse som for de ovrige Aspi"

rauters, med Undtagelse af Latinen;

3) at et Udvalg beordres nedsat, bestaaende, for-

uden Skolens Lærere, af et Par andre Embedsmænd

med literair Dannelse, saasom Forstanderen for Præste-

skolen og Domkirkepræsien i Reykjavik, for at gjor

et Udvalg af de Boger, som fortjene at beholdes 1

Skolens Bibliothek, og at Hektor bemyndiges til at lade

sælge de (ivrige ved offentlig Auktion og anvende Ind-

tægten til Indkjob af nye Boger;

4) at Dimissi, som agte at nyde Stipendier ved

Universitetet, skulle underkaste sig den sidste Deel af

Afgangsexamen ved Universitetet, medens forste Deel

som hidtil absolveres ved Skolen.

5) at Skolestipendier maae kunne tildeles flinke

Disciple, om de end ikke absolut behGve dem til deres

Subsistents i Skoletiden, saa at det Tiloversblevne n>aa

kunne oplægges og udbetales dem, naar de afgaae 1

Universitetet eller Præsteskolen;

6) at nærmere Bestemmelser maatte blive giv&e

om, hvorlænge en Discipel kan forblive i hver Kla sSØ

og nyde Stipendier.

Efter at Ministeriet i behagelig Skrivelse af 19. Mai

sidsti. har modtaget Ephoratets Yttringer saavel an*

gaaende de ovennævnte Punkter, tilligemed de ve
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samme af Underviisningsinspccteuren gjorte Bemærk- 4 854.

ninger, som med Hensyn til et fra sidstnævnte Embeds- 28. August,

mand fremkommet Forslag om Ephoratets Stilling til

Skolen og Grændserne for sammes Embedsvirksomhed

i Forhold til Rektor, undlader man ikke til behagelig

Efterretning tjenstl. at melde:

ad 1. Overeensstemmende med Ephoratets Ind-

stilling bifalder Ministeriet, at Undervisningen i del

tydske Sprog fremdeles bor være obligatorisk for alle

Skolens Disciple, og at det med Hensyn til Undervis-

ningen i det engelske og franske Sprog overlades til

Rektor at bestemme, hvilke Elever det maa tillades at

deeltage i Undervisningen enten i det ene af Sprogene

eUer i dem begge, samt at fjerne dem derfra, saafremt

han finder, at de enten ikke benytte denne Tilladelse

paa en hensigtsmæssig Maade, saaledes, at de kunne have

Nytte deraf, eller at deres bvrige Studium derved lider.

ad 2. I Henhold til de af Ephoratet og Underviis-

n, ngsinspecteuren anfdrte Grunde maa Ministeriet finde

Betænkelighed ved at gaae ind paa Rektors Forslag

orn
> at der i Skolen antages Disciple, der ikke ere be-

stemte til Studeringer og derfor ikke deeltage i Under-

Gisningen
i de klassiske Sprog.

ad 3. Ministeriet finder Intet at erindre imod, at

Rektor bemyndiges til at lade bortsælge de Boger, der
ikke fortjene at beholdes i Bibliotheket, ved offentlig

Auktion, og at Indtægten anvendes som af ham fore-

slaaet, dog at Fortegnelsen over de Boger, der skulle

bortsælges, forelægges Ephoratet og bifaldes af Samme.
<*d 4 og 5. Ministeriet finder ikke tilstrækkelig An-

ledning
til at indlade sig paa de af Rektor fremsatte Forslag,

eller overhovedet at foretage videre i denne Anledning.

ad 6. Ministeriet maa med Ephoratet være enigt

l
i at nærmere Bestemmelser i den heromhandlede Hen-
seende ikke ere fornodne.

Hvad endeligenSpftrgsmaalet om Ephoratets Embeds-
ttyndighed i Forhold til Rektor angaaer, da finder Mi-
nisteriet sig ei heller foranlediget til at give nærmere
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1854. almindelige Bestemmelser desangaaende, i hvilken Hen-

^^7^^, seende man derfor fremdeles maa henholde sig lil de i

JLo* August.
Ministeriets Skrivelse af 21. Decbr. 1852 in fine fremsatte

Bemærkninger. — Ministeriet for Kirke- og Underviis-

ningsvæsonet den 28. August 1854.

so. August. Indenrigsministeriets Skrivelse til Stiftamt-

manden over Island, ang. Uordener, begaaede af

fremmede Fiskere. Khavn den 30. August 1854
1
.

- Isl. Copieb. 1854, Nr. 606. Islandsk: Tioindi um stj6rnar-

målefni Islands I, S. 18—19.

Efter at Ministeriet, i Anledning af en hertil fra

Sysselmanden over Nordermula Syssel indkommen Be-

sværing, betræffende forskjellige af irske, engelske og

franske Søfolk mod Indbyggerne udovedeRelskrænkelser,

ved Brevvexling med Udenrigsministeriet havde foran-

lediget, at dergjennem de kgl. Gesandtskaber, respect.

i London og Paris, var hos vedkommende Regjering

fort Anke over disse Uordener og gjort Forestillinger

om deres Forebyggelse for Fremtiden, har man nu Ira

bemeldte Ministerium modtaget Meddelelse om de fra

nævnte Regjeringer herom indlobne Noter, ifdlge hvilke

Sagen af den franske Regjering er tilstillet vedkom-

mende Autoritet til nærmere Undersogelse, medens den

engelske Regjering med det første Orlogsskib, som

skulde opsendes lil Fiskerpladsene ved Island, vilde

give vedkommende Chef Ordre til at lade foretage en

nbiagtig Undersogelse af de paaklagede Fakta og afg»ve

en særlig Beretning derom.

Herom har Ministeriet ikke villet undlade tjenstl-

at meddele Hr. Stiftamtmanden Underretning. — Inden-

rigsministeriet den 30. August 4 854*.

') jevnf. Indenrm. Skriv. 25. Septbr. 1854.

3
) under s. D. ere Skrivelser af samme Indhold afgaaedefr*

Indenrigsministeriet til Amtmændene i Island. Isl. Copieb

set. Nr. 607-608.
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Statsregnskab for Aaret fra 1. April 1853 til 31. «5*.

Marts 1854, opgjort i Henhold til Statsbudgettet for

samme Aar. Statsbogholderiet den 31. August

1854. — Original-Aftryk i det Schultziske Officin, VI Sider

i 4to
, hvortil slutte sig «Bilag", der optage 68 Sider i 4*».

Algreen-Ussings Samling af Love og Anordninger m. v. for

Kongeriget Danmark, 1854, S. 600— 607. — Her optages kun,

hvad der direkte henføres til Island. — Uddrag.

Indtægter:

A. Almindelige for hele Monarchiet ....

B. Særlige for enkelte Landsdele:

a. Kongeriget .... Budget Regnskab

Spccialsummer Specialsummer

Rd.
fi Rd. p

3. Islandske Intrader (Indtægts-

Bilag 12) 27949 23514 8A|

Indtægts-Bilag 12.

Islandske Intrader, Kongeriget vedkommende:
Budget Regnskab

Rd. fi Rd. fi

I- Almindelige Indtægter 2470 »> 1003 32

2. Særegne Indtægter 19279 G 24204 92

3. Afdrag paa Kjbbesummer for

solgt Jordegods og Eiendomme,

samt Renter af de i de solgte

Eiendommeendnu indestaaende

Salgscapilaler 1000 » 847 27
*• Tilbagebetaling af foreskudte

Summer 5200 » 2493 24

27949 6 28608 79

Hertil: Relancer fra 1852—1853

1129. 11 ^

efter Fradrag af udc-

staaende Restancer pr.

3 *. Marts 1854 .... 1105. 58 23 40
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1854. Regnskab

•i a Rd. £
81. August. 28632 32

Hvori afgaaer Versursaldo, fornemmelig hid-

rorende fra her i 1853—54 udbetalte

Belob, som allerede i 1852—-53 ere de-

ponerede og beregnede til Versurind-

tægt i Island 5117 41£

23514 864

Udgifts-Bilag 10.

Indenrigsministeriet for Kongerigets Vedkommende.

A. Indenrigsministeriet ....
B. Island.

a. Udgifter, Indenrigsministeriet vedkommende.

Budget Regnskab Budget Regnskab
Rd. (3 Rd. p Rd. p Rd.

1. Lbnninger, Con-

toirhold m. v. . . 9285 » 9335 14

2. Andre Udgifter 10877 64 1500043

b. Udgifter, Justits-

ministeriet vedk.:

1. Lønninger til Ju-

stits- og Politi-Em-

bedsmænd og Be-

tjente 3900 » 390248

2. Udgifter til Me-

dicinalvæsenet . . 5480 )> 500024

2010204 24935 57

9380 » 890872

c. Udgifter, Mini-

steriet for Kirke-

og Underviisnings-

væsenet vedk.:

1. Udgifter til Geist-

ligheden 310272 319580

2. Det lærde Skole-

væsen 14038 » 1335804
1720072 1055448

d. Uforudseelige og tilfældige Udgifter 4000 » 19]0^
5074340 52375~6
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Regnskabs-Extrakter 1854.

som Bilag til del trykte Stats -Regnskab for Å 853—54. 31. August.

[trykte med Statsrevisorernes Beretning' til Rigsdagen om

Statsregnskabet 1853—54. 62 Sider.]

Finantslovens § 19. B.

Extrakt af Regnskabet for Island.
Efter

Finautslovon

Rd. jJ

Efter

Regnskabet

Rd. /J

562 32

501 »

Indtægt.

1. Almindelige Indtægter:

Afgift af Arv og overdragne Eien-

domme 1430 »

^
Gebyrer for Bevillinger og Bestal-

linger

Rangskat 4<M> M

2. Særegne Indtægter:

a. Syslernes Forpagtningsafgifter . 2610 »

b. Lauglhingsskriverlbn 32 6

c. Mandtalsbogintrader 600

d. Kongetiende 2860

e. Laugmandstold 340 » l 14833 18

f. Gebyrer for Sbpasse 1700

g. Afgift af Skibe 2000

»

h- Indtægter af det kgl. Jordegods 7800 » 8248 29

125 125 4

k. Renter af Kjobesum for Laug-

112 » 112 n

100 » w

1000 886 41

3. Afdrag paa Kjbbesummer for

271000 )) 847

4. Tilbagebetaling af foreskudte

2493 235200 »

27949 6 28608 78

) i Statsrevisorernes Beretning (S. 112) anmærkes med Hen-

syn til Island: t
,Antegning 15 til B. ,

Island, oplyser, at

Statskassens Tilskud til Island for Finantsaaret har udgjort

28,860 Rd. 15*> Sk. - Giver ikke Anledning til Ind-

stilling".
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1854. Udgift:

SirAugusiU a * Indenrigsministeriet vedkommende:
Efter Efter

Finantslovon Regnskabet

Rd. j3 Rd.

1. Linninger og Contoirhold, m. v. 9285 » 9335 14

2. Andre Udgifter 16877 64 15600 43

b. Justitsministeriet vedk.:

1. Lonninger 3900 » 3962 48

2. Medicinalvæsenet . 5480 » 5006 24

c. Kirke- og Underviisnings-Mini-

steriet vedkommende:

1. Geistligbeden 3162 72 3195 80

2. Det lærde Skolevæsen 14038 » 13358 64

d. Uforudseelige og tilfældige Udg. 4000 » 1855 80

Forskud '.'
. 60 37

56743 40 52375 6

si. August. Statsregnskab for Kongerigets Vedkommende

for Finantsaaret fra 1. April 1853 til 31. Marts

1854. Statsbogholderiet den 31. August 1854. —
Original-Aftryk i det Schultziske Officin, 32 Sider i 4*°. Ve~

partern. Tid. 1854, S. 860-887. Algreen-Ussings Samling »f

Love og Anordninger m. v. for Kongeriget Danmark, 1854,

S. 607- 643. — Her anføres kun, hvad der direkte hentø» eS

til Island. — Uddrag.

Ind tægt ....

Finantslov § 9. De islandske Intrader (Bilag K)-

Beregnet Indtægt (for Kongeriget). . 21949 Rd. Sk-

Virkelig Indtægt 23514 — 86$ <
Indtægten i det Hele . . 28G32. 32

Versursaldo -r- 5117. 41 £

23514. 86£
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Udgift. 1854.

• • . Indenrigsministeriet. aTTXugust.

Finanlslov § 19. A. Indenrigsministeriet (Bilag K):

k. 2. Præmier for Fiskeri under Island.

Beregnet Udgift (for Kongeriget) 2245 Rd.

Virkelig Udgift 2230 —

B. Udgifter, Island vedkommende:

Bevilget Udgift 56743 Rd. 40 Sk.

samt ifolge Lov af 15. April 1854 . 633 — 32 -

Virkelig Udgift (for Kongeriget) . . . 52375 Rd. 6 Sk.

Finansministeriets Bekjendtgj oreise for Konge- s. septbr.

riget Danmark, om Udprægning af Fireskillinger.

Khavn den 8. Septbr. 1854. — Denne Bekjendtgj8relse

er forelagt Althinget 1855 tilligemed de almindelige Love, og
e r antaget blandt dem, der skulde indfyres som gjeldende

ITftindi frå alfnngi fslendfnga 1855, S. 772-773), men den
er dog aldrig bleven udgivet eller publiceret paa Islandsk. —
0riginaUAftryk i det Schultziske Officin, 4 Sider i 4«» (Spon-
neck 3- Depart. Tid. 1854, S. 725. Algreen-Ussings Samling
af Love og Anordninger m. v. Danmark vedkommende, 1854,

Bbkjendtgjorelsb for Kongeriget Danmark om Ud-

Prøgning af Fireskillinger.

Ved allerh. Resolution af 2. Juli d. A. har Hans'

Majestæt Kongen allern. bifaldet, at der udpræges:

Fireskillinger med folgende Præg: paa Ad-

versen Hans Majestæts Brystbillede med Overskrift:

((Fredericus VII. D. G. Daniæ, V. G. Rex", og paa Re-

versen Indskriften:
(t4 Skilling R. M.", omgivet af Egelov.

Dette bekjendtgjdres herved til almindelig Efter-

retning, med Tilfoiende, at denne Skillemynt nu vil

blive sat i Omlob. — Finansministeriet, Kjobenhavn

den 8. Septembr. 4 854.

XV. it. * 45
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706 Gavebrev til Pastoral-Seminariet.

1 854. Gavebrev, hvorved Halldor Andrésson af Tjarnar-

septbr.
^ot j Gullbringa Syssel indsætter Pastoral-Semi-

nariet i Reykjavik til sin Arving. Reykjavik

17. Septbr. 1854. — ftébéif. vn, 41-42.

pal gjori eg Halldér Andrésson i Tjarnarkoti vi&

Innri-Njarbvfk gébum mbnnum kunnugt meb f>essu mlnu

opnu bréfi, ab meb Jw( eg enga Iffserffngja å, en

hefir blessab mig meb nokkrum efnum, sem a Ilt ef

aflafé mitt, og eg vildi ab fjarmunir minir gælu orb#

til efh'ngar innlendri mentun, gjori eg mi svofellda r$*

stbfun å eigurn mfnum eptir minn dag, sem nå skal

greina

:

Fyrst vil eg, ab J)egar eg fell fra, skulu allar \?&
v

skuldir reibulega lukast, sem abriv menn på eiga hfi

mér, og eins, ao utfor min haldist sérnasamlega ept,r

m(nu standi ; en allt, sem på verour afgangs af eig« 09

m(num, ekkert undan skilib, bæbi fasteign og lausaft,

skal verba eign prestaskélans hér å landi, meb s v°

feJldum skilmålum:

1. Innstæouna må aldrei skeroa, oe skal hdn åvalH

vera undir stj6rn og umsjén biskupsins, forstbbumanDS

prestaskélans og kennara J>ess, sem næstur honum ?r >

og skulu pe'ir sjå um, ab innstæban komist a vbxtu m^t

fullkomnu og areibanlegu vebi ijftrbum; en })ab,
setsl

eg læt eptir mig f fasteign, må ekki selja.

2. Leigu af peninga - innsta^bunni
,

og eins 81

• / til

gjaldinu af fasteigninni skal a åri hverju verja

styrktar einum eba tveimur fåtaekum og sibprubum presta*

til*

efnum, meban J^eir eru ab læra å prestaskélanum, ?P

J)vf, sem fyr lébir umsjénarmenn åkveba, og koma seV

saman um meb atkvæbafjblda ; en skyldu eitthvert
ar

engir }>eir læra å prestaskélanum, sem J>eir finna nøega

åslæbu til ab veita styrk J>enna eptir åbur sbgbu, \>
a

skal leggia vbxtuna vib innstæbuna, og gjora Pa

sama asamt henni.

f-
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3. GjGf Jussi skal åvallt heita:
((
Halld6rs Andrés- 1854.

sonar gjof".
—

i ^ , ,
17-Septbr.

4. Skyldi prestak6Iinn nokkuru sinni Kda undir

lok, skal vtfxtunum af adurnefndri gjcif årlega verja til

mentunar fåtækum prestaefnum hér l Jandi, eptir råd-

stcifun biskupsins og synodusar, eda biskupsins og
lveBgja préfasta, sem hann [)ar til k^s.

|)etta mitt testamentum hefi eg gjtfrt i vidurvist

préfessors og doktors Péturs Péturssonar, landsyfirréltar-

d6mara J6ns Péturssonar og prestaskélakennara Sig-

urdar Melsteds, sem eg hefi kailab til ad vera vidsladda

sem votta ab [>essum mfnum gjbrnfngi.

Til stadfestu t>essu mi'nu testamenti er mitt undir-

skrifab nafn og hjasett signet.

Rita& i Reykjav/k, \1. dag September-mén. 1854.

Halldér Andrésson

(med aholdnum penna).

L. S.

f>ad vitnum ver: Pétur Pétursson, J6n Pétursson

°S Sigurdur Pélsson Melsted, ad Halld6r Andrésson i

Tjarnarkoti, sem vér ^ekkjum, gjordi J)etta testamenti

s ' 11 i vidurvist vorri, med frjålsum vilja sinum og fullu

r^i, og kvaddi hann oss til ad vera votta J)ar ad; var

Rjornfngur J)essi ritadur og ordfærdur af mer Petri Pét-

Urssyni, eptir beidni hans og fyrirsflgn, og sfdan hatt

fyrir honum upp lesinn adur en hann ritadi nafn sitt

undir hann, og setti innsigli sitt fyrir.

Til sanninda hér um ritum vér ud vor ndfn og

setjum innsigli vor undir Jjenna vitnisburd vorn, er rit-

a<W var sama ér og dag, sem fyr segir.

P. Pétursson. J6n Pétursson. S. Melsted.

(L. S.) (L. S.) (L. S.)

Bekjendtgj oreise fra Justeerkammeret i Kjo- ls.Septbr.

benhavn, ang. Priis paa Vægtlodder ni. v. Khavn

den 18. Septbr. 1854. — Algreen-Ussings Samling af

45
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1854. Love og Anordninger m. v. Danmark vedkommende, 1854,

18. Septbr. S -
646-647.

Ifblge Magistratens Skrivelse af 15. i d. M. og ]

Henhold til Raadslue-Plakat af 10. Juli d. A., bringes

til almindelig Kundskab, at Justeerkammerets Udsalg

nu er forsynet med Hjælpelodder til Decimalvægte, og

at Udsalgsprisen i den tilbageværende Deel af Aarøt

1854—55 andrager:

for et
4
/io Punds Lod 4 Mk. 2 Sk.

— 3
/io — do. 3 — » —

— */io — do. 2 — 4 —
— Vio — do. \ — 5 —
— ,6

/io Lods do. » — 12 —
8
/io — do. » — 9 —

— 4
/io — do. » — 9 —

for et Sats Hjælpelodder uden Kasse 2 Rd. » Mk. 9 Sk-

— do. — med do. 2 — 4 — \
~~

Tillige kundgjores, at den Justeerkammeret her 1

Byen tilkommende Betaling for Undersøgelse af D eCl "

malvægte og den derom meddelende Attest, ifblge Ma*

gislratens Skrivelse af 4. August d. A., indtil vid erø

bliver at erlægge med 48 Sk. for hver Decimalvagt

hvis Bærekraft er 200 Pund og derunder, og f° r ^ e

storre Decimalvægte med 8 Sk. mere for hvert 100 P 1
' '

som deres Bærekraft overstiger 200 Pd., saa &

talingen altsaa vil udgjbre:

for en Decimalvægt af Bærekraft

indtil 200 Pd. » Rd. 3 Mk. »
sk '

— 500 » — 4 — 8

- — 1000 — \ — | — »
^

— 2000 — 2 — » — »
^

— 4000 — 3 — 4 — »

Vedkommende, der tfnske at erholde Vægte under-

stfgte udenfor Justeerkammeret, ville derhos have

betale de med Transporlen af de fornodne Vægt'o df,ef

m. v. forbundne Omkostninger. — Justeerkammeret den

18. Seplembr. 1854.
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Indenrigsministeriets Skrivelse til Stiftamt-

Jjjj^
manden over Island, ang. Fortolkning af den is-

landske Handelslov med Hensyn til Lfisning af

Pas. Khavn den 21 . Septbr. 1854. — bi, Qopieb.

1854, Nr. 677. - Islandsk: Tioindi um stj6rnarmål. Islands

1, S. 19.

I en med Hr. Stiftamtmandens behagelige Erklæring

af 10. i f. M. hertil indkommen Skrivelse harByfogden

i Reykjavik, Finsen, forespurgt:

1) om i Henhold til Loven om Skibsfart og Handel

paa Island af 15. April d. A. en paa Island bosat

Handlende, der vil befragte et fremmed eller inden-

landsk Skib med Ladning til Island, kan udsætte at

lose Pas indtil Skibet ankommer til Island, og om Passet

i bekræftende Fald tillige gjelder for Relourreisen inden

9 Maaneder, og

2) om der, naar Fereren af et med Ladning an-

kommet Skib har, i Medfør af bemeldte Lovs § 2, list.

Pas for at drive Handel paa Island, og Skibel derefter

af en sammesteds bosat Handlende Onskes befragtet til

al udføre Ladning derfra, uden at det paalænkes al

•ade Skibel gjore Belourreise til Landet, da skal af

Befragteren Icises nyt SSpas.

Foranlediget heraf skulde Ministeriel ikke undlade

til behagelig Efterretning og videre Bekjendlgjorelse

tjensll. at melde:

ad 1) al ifølge Loven af 15. April d. A. § 4 sidste

Mcmbrum kan Pas vel føses i Island i det omspurgle

Tilfælde, men gjelder da kun for Reisen til og fra Is-

land samt for de Reiser, som foretages fra Havn til Havn

paa Island, men ikke for Betourreisen dertil.

ad 2) at efter Bestemmelsen i bemeldte § i, 1sle

Membrum in fine, er el nyt Pas i dette Tilfælde un6d-

vendigl, da det. engang losle Pas gjelder baade for

Henreisen og Relourreisen, uden Hensyn til, af hvem
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4854. Skibet er befragtet. — Indenrigsministeriet den 24.

*Z^tT^Zt Septembr. 4854.
21.Septbr. r

2i.Septbr. Justitsministeriets Skrivelse til Hoiesteret,

ang. Vand og Brodsstraffens Anvendelse i Island.

Khavn den 21- Septembr. 1854. — isl, Copieb.

1854, Nr. 679.

I Anledning af den i Hoiesterets behagelige Skrivelse

af 6. Mai sidsti. indeholdte Forespørgsel, angaaende

hvorvidt den paatænkte og i Forordningen for Island

af 24. Januar 4838 samt Caucelli-Circulaire af 2. Oktbr.

4838 berorte Forandring med Fængselsvæsenet paa Is-

land, saaledes at Vand- og Brddsstraflfen der kan an-

vendes, nu maatte være indlraadt, undlader Ministeriet

ikke tjenstl. at meddele, at ifolge den i Gjenpart ved-

lagte, fra Stiftamtmanden over Island den 4 4. Februar

4839 til det forrige danske Cancelli indgivne Beretning

er bemeldte Straf fra 49. Novbr. næstforhen bragt »

Anvendelse i Reykjavik, hvorimod den udenfor denne

Kjdbstads Jurisdiktion ikke kommer til Anvendelse.
~~

Justitsministeriet den 21. Septembr. 4 854.

2i. septbr. Kirke- og Underviisnings-Ministeriets Skrivelse

til ' Stiftsøvrigheden i Island, ang. Bestyrelsen af

Reykjavik Domkirkes Kald. Khavn den 21 .
Septbr.

1854. — Isl. Copieb. 1854, Nr. 680.

Paa en af Ministeriet nedlagt allerund. Forestilling

har del behaget Hs. M. Kongen under 4 0. d. M. allerp.

at bifalde, at den ved allerh. Besol. af 26. Juli d. A.

stedfundne Beskikkelse af Sognepræst til Holmar °%

Provst i Sondermula Provsti, Hallgrimur J6nsson, lil

Sognepræst ved Reykjavik Domkirke inden Islands

, Sonder-Amt, maa ansees som ikke foregaaet, hvorhos

det har behaget Hans Majestæt lige allern. at beskikke

Sognepræst til Stafholt og Hjardarholt Menigheder og
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Provst i Myra Provsti, Olaf Palsson, til Sognepræst til 1S54.

bemeldte Domkirke.

Ved tjensll. at meddele Hr. Stiftamtmanden og

0. Hbiærv. dette til behagelig Efterretning og Bekjendt-

gjbrelse, med Anmodning om, at hoslagte for Provst

Palsson allern. udfærdigede Kaldsbrev maa blive ham

udleveret mod Erlæggelse af del anordningsmæssige

Gebyr, 28 Rd. 48 Sk., skulde Ministeriet, forsaavidt

tø. Hoiærv. i behagelig Skrivelse af 42. i f. M. har an-

draget paa, at De, saafremt den nye Præst ikke kan

overtage Embedet forend næstkommende Fardag, maa

bemyndiges til at constituere Forstanderen ved Pastoral-

Seminariet, Professor Dr. Pétursson, til midlertidigen at

bestyre Embedet, samt til at ordinere Docent ved be-

meldte Seminarium, Melsted, som hans Medhjælper, —
ikke undlade lige tjenstl. at tilfoie, at ligesom der 6ndes

betænkelighed ved at tillade, at Docent Melsted ordineres,

efterdi det er stridende mod Lovgivningen og den pro-

testantiske Kirkeret, at meddele en Mand Ordination,

dsr ikke er beskikket til et bestemt Præsteembede,
saaledes formenes det ei heller nbdvendigt, herfra al

tillægge Professor Pétursson den ommeldte Gonslitution,

^a det tor forventes, at Provst Palsson, naar hans Be-

skikkelse uopholdelig communiceres ham, vil være istand

t'l, enlen selv strax at overtage Embedets Bestvrelse,

eller i all Fald al besorge sammes Udfbrelse ved en

Anden, ligesom det, hvis Saadant ikke maatle kunne

skee, maa overlades til D. Hbiærv. al foranstalte Em-

bedet bestyret paa den Maade, som De maatte ansee

mest hensigtsmæssig, indtil Provsten selv kan overtage

samme. — Ministeriet for Kirke- og Underviisnings-

væsenet den 21. Septembr. 1854.

Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden 22. Septbr

over Nord- og Oster-Antet, ang. Selvmorderes

Begravelse. Khavn den 22. Septembr- 1854.—
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1854. Isl. Copieb. 1854, Nr. 690. — Islandsk: Uddrag i Tffiindi

22. Septbr. um stjdrnarmål. Islands I, 20. Jevnf. Nor&ri 1854, S. 8.

Ved at fremsende en med Skrivelse fra Syssel-

manden i Hunavatns Syssel til Amtet iudkommen Ud-

skrift af et i Anledning af Smed Baldvin Henrikssons

Selvaflivelse optaget Forhor, har Hr. Amtmanden, næst

at bemærke, at De paa Grund af Omstændighederne

ikke har troet at burde desavouere vedkommende Un-

derovrigheds Fremgangsmaade, at tilstede den Afdbdes

christelige Begravelse efter hans nærmeste Paarorendes

Begjæring, i behagelig Skrivelse af 10. Mai sidsti. ind-

stillet Sagen til Ministeriets Afgjbrelse.

Foranlediget heraf skulde man ikke undlade tjenstl.

at meddele, at Ministeriet, da der ikke haves fuld-

stændige Oplysninger enten om de Omstændigheder,

der have været forbundne med den ovennævnte Selv-

aflivelse, eller om den Grad, hvori christelig Begravelse er

bleven indrbmmet den Afdcide, ikke seer sig istand til at

afgive en aldeles bestemt Dom om det foreliggende Tilfælde-

Men ved til Veiledning ved de Resolutioner, som af Ovrig"

heden blive at tage i Tilfælde af det omhandlede Slags, at

lade fblge en Gjenpart af Canc.-Skriv. af 3. August 1833 i

') Den nævnte Cancelli- Skrivelse, som itivrigt er rettet
11

Biskoppen over Fyens Stift, har til Hoved -Indhold fu-

gende Bemærkninger, navnlig med Hensyn til Betydning

af Ordene „Begravelse i Stilhed" (Colleg. Tid. 1833, S.

481—484
5
Algreen - Ussings Reskriptsaml. 1833, S. 293-

296):

tt
Naar Lovgiveren har overladt det til Overøvrigheden,

ved dens Resolution at afgjore, paa hvilken Maade og

paa hvilket Sted deres Legemer skulle begraves, som have

bragt sig selv af Dage, saa er der deels taget Hensyn 1

de Tvivl, som Omstændighederne stundom fremkalde om

selve Faktum, at det er den Afdbde selv, som har skilt

sig ved Livet, men end oftere angaaende, hvorvidt Gjer-

ningen har været forsætlig eller uagtsom, og fremfor Alt,

om Gjemingemanden har været i en saadan Tilstand, a

hans Gjerning kunde tilregnes ham, eller om han er i
e
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der indeholder en omstændelig Forklariug om de Hen- 1854.

syn, som derved bor lages i Betragtning, maa man 22. Septbr.

Tilfælde, som L. 6—6—21 undtager fra dens almindelige

Bestemmelse, at han nemlig har handlet i Sygdom og

Raseri. Vel kunde disse Undersøgelser, hvis Resultat,

efter bemeldte Lovsted, ogsaa vilde drage til Folge for

den Aflivedes Boeslod , der forbrødes , hvis han fandtes

skyldig i tilregneligt Selvmord (cfr. nu For. af 24. Septbr.

1824 § 1), synes efter deres Natur at hore under Dom-
stolenes AfgjiJrelse , men allerede den Omstændighed, at

Begravelsen ei kan udsættes efter Sporgsmaalets Paakjen-

delse ved endelig Dom, maatte bringe Lovgiveren til at

foretrække den valgte Fremgangsmaade, at overlade Af-

gjtirelsen til Ovrigheden. Men hertil kom endnu, at Lov-

giveren tillige vilde, at Begravelsesmaaden maatte lempes

efter flere Omstændigheder, fornemmelig den Afdbdes bv-

rige Levnet og Charakteer, og det Hensyn, som de efter-

levende Paarørende i det givne Tilfælde kunde fortjene.

Alt dette fremgaaer især af Reskript til Stiftamtmanden

over Sjællands Stift af 14. Juni 1754, der tydeligt viser,

at det ikke blot er en juridisk Afgjorelse af det SpBrgs-

maal, om et virkeligt Selvmord i Ordets fulde Omfang

finder Sted, men ogsaa en efter de konkrete Omstændig-

heder lempet Moderation, Lovgiveren har betroet Ovrig-

hederne i fornævnte Tilfælde, der ikke taalte det Ophold,

som vilde være forbundet med at soge kgl. Dispensation,

hvorom ældre Anordninger havde givet Haab. Det er

derfor og almindelig overladt til bemeldte Oviigheder, at

resolvere og decidere, paa hvad Maade og Sted saadanne

aflivede Legemer skulle begraves, saa at de, hvorvel et

virkeligt Selvmord maa antages at være begaaet, men dog

ellers Omstændighederne tale for Moderation, kunne til-

stede en Begravelsesmaade, der er mindre krænkende for

de Efterlevende end den lovbestemte, hvorved det dog stedse

bor iagttages, at den mod Religionens og Moralens Bud

stridende Handling, hvorved Selvmorderen er gaaet ud af

Livet, ikke bliver uden Virkning. Den Lempning, Ovrig-

heden tilstaaer, kan saaledes være forskjellig efter de in-

dividuelle Tilfældes forskjellige Beskaffenhed. Den første

Grad af Lempning er, naar det vel tilstedes at begrave

det afsjælede Legeme paa Kirkegaarden, men dog paa et

afsides Sted og uden Jordspaakastelse af Præsten. Denne
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1854. tilfoie, at, idet man finder det rigtigst, at de i Religionen

22. Septbr. grundede Forestillinger om det Syndige i Selvmord

* opretholdes, men at dog de Efterlevende skaanes for

ufornodne Krænkelser, maa man antage, at den i de

forskjellige Provindser og Egne herskende Tænkemaade

ikke bor være uden Indflydelse paa Anvendelsen at

de almindelige Grundsætninger, hvorefter slige Forhold

bor behandles, og da man forudsætter, at der i Island

har vedligeholdt sig en strængere Alvor i at betragte

Selvmord, end der er almindelig her i Riget, saa bor

og Ovrighederne iagttage, at de ved deres Resolutioner

i deslige Tilfælde ikke slippe hiin alvorlige Betragtnings-

maade, og navnligen ikke uden særdeles talende Om-

stændigheder tilstede en videre Lempelse end den,

der i fornævnte Cancelli-Skrivelse er betegnet som den

ringeste Grad. — Justitsministeriet den 22. Septembr.

4854.
'

'

'

? i:} ^>^-^

Lempning bliver i Almindelighed tilstaaet, hvor der er

nogen antagelig Grund til at tvivle om Selvmordets fulde

Tilregnelighed. Men en hbiere Grad af Lempning kan

og, under særdeles Omstændigheder, bevilges, saa at det

endog tilstedes at begrave Liget med Jordspaakastelse>

men at dog Begravelsen skeer paa en saadan Tid, at den

mindst tildrager sig almindelig Opmærksomhed, og at de

deels kirkelige, deels borgerlige Hbitideligheder, soin 1

Almindelighed kunne anvendes ved Begravelser, ikke maae

finde Sted, saasom Præstens Ledsagelse af Liget, Ligtøj

talrigt Ligfblge, Sang og Ringen med Klokker, Brugen

Bedemand, af en anseelig Ligvogn osv.

Det Retteste er, at (ivrigheden ved sin Resolution ud-

trykkelig bestemmer, hvormegetaf de sædvanlige Hbitidelig-

heder deri det givne Tilfælde maa anvendes. Men hvor Re-

solutionen uden nærmere Bestemmelse lyder paa Begravelse

i Stilhed, og Omstændighederne ikke tillade at erhverve Ov~

righedens yderligere Forklaring af det Udtryk, hvori Re-

solutionen er afgiven, kan Jordspaakastelse af Præsten ei

ansees derved at være forbudt, men derimod enhver anden

kirkelig eller borgerlig Etøitidelighed".
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Indenrigsministeriets Skrivelse til Stiftamt- *854.

manden over Island, ang. Eftergivelse af Læste- ,

2^e^'
Afgift af Skibe, sendte til Spanien. Khavn den

22. Septembr. 1854. — M. Copiebog 1854, Nr. 692.

I et hertil indgivet Andragende, dat. 23. Juli sidsti.,

har Kjtibmand C. F. Siemsen af Reykjavik, næst at an-

fore, at de ham tilhorende Skibe, uAnna Charlotte",

drægtig 35 l
/s G. L, og „Caroline", drægtig 38 V« C. L.,

respect. den 4 6. og 23. Novbr. f. A. ere expederede

fra Reykjavik til Barcelona med nogle islandske Varer,

hvilke ifølge Attest fra den kongl. danske Gonsul der

paa Stedet ikkun have udgjort, for førstnævnte Skibs

Vedkommende 27 G. L. og for sidstnævnte 24 G. L.,

anholdt om Eftergivelse af den ved Plak. af 28. Decbr.

1836 § 13 paabudne 14 Marks Afgift af disse Skibes

ubestuvede Læsterum af 8 !
/a C. L. for hvert.

At Ministeriet efter de oplyste Omstændigheder, i

Henhold til den i fornævnte Lovbud dertil givne Be-

myndigelse, har bevilget det Ansogte, det meddeles

;
herved tjenstl. Hr. Stiftamtmanden til behagelig Efter-

retning og videre Bekjendtgjorelse for By- og Landfoged

Rnsen. *.-%3v£ å-U& Øihé '. ziv

I
Forsaavidt derimod Kjbbmand Siemsen i et andet

Andragende af s. D., ved at indsende en Attest fra

den nederlandske Gonsul i Bilbao til Oplysning om,

hvilken Deel af Skibet „Anna Charlotte" der var ube-

stuvet, da samme afgik direkte fra Reykjavik til Bil-

bao den 28. Oktbr. 1852, paany bar anholdt om Til-

bagebetaling af 14 Marks Afgiften for den ubestuvede

Deel af bemeldte Skibs Drægtighed, skulde man lige

tjenstl. til behagelig Efterretning og Bekjendtgjorelse for

Landfoged Finsen meddele, at det Ansogte ikke kan

bevilges, da den ommeldte Attest kun indoholder Er-

klæring om, hvad den nederlandske Gonsul har mod-
laSe t, og der iovrigt ikke er tilveiebragt det i Mini-

steriets Skrivelse af 28. Februar sidsti. fordrede Beviis
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1854. for, hvor slor en Deel af Ladningen der er losset i

Slutteligen tiJfdies, at Andragercn herfra direkte er

bleven underrettet om Udfaldet. — Indenrigsministeriet

den 22. Septembr. 1854.

2s. septbr. Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden

over Vester-Amtet, ang. Udbetaling af en Distrikts-

læges Gage under Vacance. Khavn den 23. Septbr.

1854. — Isl. Copieb. 1854, Nr. 694.

I Anledning af det med lir. Amtmandens behage-

lige Skrivelse af 20. Februar sidsti. hertil indkomne

Andragende, hvori Distriktslæge i Islands Vest-Amts

sondre Lægedislrikt, E. Lind, anholder om al erholde

anviist til Udbetaling et Belob af 225 Rd., der skal

være tilbageholdt af den til Distriktslæge-Embedet '

fornævnte Amts nordre Lægedislrikt henlagte Gage og

Husleiehjælp, hvilket Embede Andrageren har bestyret

i Tidsrummet fra 20. August 1851 til 31. Marts 1853,

medens samme stod ledigt, skulde man, efter desan-

gaaende al have indhentet Erklæring fra Landfogden

i Island, til behagelig Efterretning og Bekjendlgjorclse

for Supplikanten tjenstl. melde, at Ministeriet, efter de

af Hr. Amtmanden forklarede Omstændigheder, l» lel

vil have imod, at der overeensstemmende med Deres

Indstilling for det nævnte Tidsrum, foruden den UP"

ligere til Embedet henlagte Gage af 300 Rd., endvidere

fra \. April 1852 beregnes Andrageren tilgode det ved

Finantsloven for 1852-53 bevilgede Tillæg til
bemeldt

Gage af 200 Rd., hvorimod den til Embedet henlagt

Husleiehjælp af 25 Rd. aarlig ikke kan tilkomme hana,

da han ingen dertil svarende Udgift har haft at afholde,

og er Landfogden i Island under D. I). herfra med-

deelt fornoden Ordre til at udbetale Distriktslæge Lind

det Belbb, som herefter endnu vil tilkomme ham, hvilkel
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Belbb idvrigt, som vedlagte Afskrift af Landfogdens 1854.

Skrivelse af 14. Juli sidsti. nærmere udviser, ikkun ud-

Ør 64 Rd. 37 Sk.

tembr. 4854.

Justitsministeriet den $3. Sep-
23. Septbr.

Kongelig Resolution angaaende Nedlæggelse 25. septbr.

af Præstekaldet Fiugumyri og HofstaSir i Skaga-

fjords Syssel. Frederiksborg Slot den 25. Septbr.

1854. — Isl. Depart. Forest. og Resol. Protok. 1854, Nr.

49. — I Forestilling fra Kirke- og Underviisnings- Ministeriet

(Orsted) 21. Septembr. bemærkes, at Biskoppen over Island

havde indsendt et Forslag fra Præst til H6Iar og Viovik i

Skagafjords Syssel, Provst Benedikt Vigfusson, der andrager,

at Holar Præstekald har efter Separations-Akten af 29. Mai

1767 tabt dets forhenværende Indtægter, og harderfor nu, da

Gaarden Holar var bleven privat Eiendom, ingen Brugsjord

for Præsten, ligesaalidt som Mensaljord eller Qvilder til Præ-

stens Mensale. Biskoppen foreslog derfor, at Fiugumyri og

ftofstaoa Præstekald ved næste Vacance nedlægges, og at

^ugumyri Sogn bliver combineret med Miklabæ i Blc5nduhlft,

^en Hofstaoa Sogn med Præstekaldet H61ar og Viovik. Lige-

ledes foreslaaer Biskoppen, da Præsten til det sidstnævnte

Kald ingen Brugsjord har, at Kongsjorden Vibvi'k, som ved

kgl. Resol. 8. Mai 1805 var henlagt til Sysselmandsbolig, men
nu ved Resol. 2. Febr. cl. A. taget tilbage under Administra-

tionen, maa henlægges til dette Kald som Brugsjord for Præsten,
lmod Afstaaelse af Fiugumyri og Hofsta&a Præstekalds Lehns-

Jord Hjaltastabir med to Hjaleier, Hjaltastaoahvammur og

Hjaltastaoakot. — Biskoppen bemærkede, at ved denne For-

anstaltning vilde Præstekaldet H61ar erholde en Tilvæxt af

'2 Gaarde med 130 Indbyggere, og hele dette Præstekald vilde

faae 47 Gaarde med 450 Indbyggere. Tillige vil herved „være

fåoft et Skridt fremad paa den Vei, som maa ansees for den

ønskeligste og hensigtsmæssigste til at forbedre de ringere

præstekald paa Island, nemlig ved at forene flere af disse til

færre bedre Kald". — Lokaliteterne ansaaes for gunstige, og
^ agelæget af Jorden Vibvfk til Bytte for Hjaltastabir ansaaes for

fordeelagtigt, da dennes Dyrhed var angivet til 80 Hdr., men
Vibvik til 60 Hdr., og Afgiften af Hjaltastabir til 70 Rd., mod
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1 854. 60 Rd. af Viovfk. Kirken paa Viovik, som var i god Stand

25. Septbr. °S havde omtrent J2Rd. i aarligt Overskud, skulde folge med

i KjObet. — Med Hensyn til Hjaltastaoir har det vel ikke

kunnet oplyses, at den er lovformelig udlagt som Lehnsjord

til Præsten til Flugumyri og Hofstaoirj
((
men ligesom det dog

er in confesso, at Beneficiarius i meget lang Tid har været i

faktisk og afgiftsfri Besiddelse af bemeldte, Holum Bispestol

tidligere tilhørende, Jord med Hjaleier, saaledes maa ogsaa

Hjemmelen for denne Besiddelse antages allerede at indeholdes

i Forordn, af 21. Marts 1575, som tilsiger Præsten til bemeldte

Kald til afgiftsfri Beboelse en af Holum Bispestols Jorder, der

kunde yde i Afgift 2 Hdr. i Landskyld, samt Leie af 6 Qvil-

der == 120 Pd. Smør, eller i det Hele 3 Hdr. paa Landsviis,

hvilken Afgift er at betragte som det Salarium, Bispestolen er

bleven tilpligtet aarligen at udbetale til Præsten i bemeldte

Kald, men som han har liquideret ved at nyde afgiftsfri Be-

nyttelse af Jorden Hjaltastaoir med underliggende Hjaleier".
—

At Hjaleierne virkelig hørte under Hjaltastaoir, har man ogsaa

anseet som utvivlsomt, uagtet en udtrykkelig Hjemmel derfor

heller ikke har kunnet tilveiebringes, da vedkommende Bene*

ficiarius bestandig har brugt dem i Forbindelse med Jorden,

og ældre Lovfæster tillige bekræfte dette. — Amtmanden og

Provsten havde bifaldt Planen til denne Combination af Præste-

kaldene, og Ministeren indstiller derfor:

a\) at Flugumyri og Hofstaoa Sognekald inden

Skagafjords Syssel under Islands Nord- og Oster-

Amt maa ved næste forefaldende Vacance nedlaeggeS »

og at Flugumyri Sogn combineres med Miklabæ Præste-

kald og Hofstaoir med H61um og Viovik Præstekald;

samt ^^^P^"'';
''': <

Sfå'
i;:'

^-^SÉI
:

'

: lV
-

2) at den Deres Majestæt tilhorende Jord Vio-

vik med den paa samme staaende Kirke m aa >

naar denne Combination indtræder, overlades det

forenede Holum, Viovfk og Hofstaoa Præstekald til

fuldkommen Eiendom til Bopælsgaard for Præsten i

bemeldte Kald, imod at den Flugumyri og Hofstaoa

Præstekald nu lilhbrende Lehnsjord Hjaltastaoir, nied

Hjaleierne Hjaltaslaoabvammur og Hjaltasta&akot, af-

staaes til Statskassen".
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[Kongelig Resolution] :

Indstillingerne bifaldes.

Septembr. 1854 1
.

Indenrigsministeriets Skrivelse til Stiftamt- septbr.

manden over Island, angaaende Undersøgelser om

Uordener, begaaede af fremmede Fiskere paa

Island. Khavn den 25. Septembr. 1854. —
kl. Copieb. 1854, Nr. 699.

I Forbindelse med Skrivelse herfra af 30. i f, M.,

betræffende en fra Sysselmanden over Nordermule

Syssel indkommen Besværing over forskjellige af frem-

mede Sofolk mod Sysselets Indbyggere udovede Rets-

krænkelser, skulde man ikke undlade herved tjenstl.

at meddele, at ifolge modtagen Underretning fra Uden-

rigsministeriel har den engelske Regjering fundet sig

foranlediget til at udsætte den i bemeldte Skrivelse

omhandlede Opsendelse af et Krigsskib til Island, til

Undersogelse af det af engelske og irske Stffolk udviste

Forhold, til næste Aar. Indenrigsministeriet den 25.

septembr. 1854*.

') Ved Skrivelse af 29. Septbr. 1854 fra Kirke- og Under-

viisnings- Ministeriet til Biskoppen over Island meddeles

ham de foranstaaende to Punkter som kgl. Resolution af

25. Septbr., i Anledning af hans Skrivelser af 16. Febr.

f. A. og 29. April d. A. , idet han tillige anmodes om
«hertil at ville indberette, naar Vacance i Flugumyri og

Hofstaoa Præstekald maatte indtræde, for at det Fornttdne

med Hensyn til det endelige Mageskifte mellem de oven-

nævnte Jorder herfra kan blive foranstaltet" (lal. Copieb.

1854, Nr. 740). — I en anden Skrivelse fra Indenrigs-

ministeriet til Amtmanden over Nord- og Oster-Amtet af

30. Septbr. s. A. meddeles ligeledes disse samme Punkter

som kgl. Resolution. Isl. Copieb. J854, Nr. 750; Ti'oindi

um stjårnarmål. Isl. I, 21—22.

) under samme Datum ere ligelydende Breve afgaaede fra

Indenrigsministeriet til Amtmændene. Copieb. sst Nr.
700—701.

1854.

Frederiksbore den 25.' *~ ~*

25. Septbr.
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Indenrigsministeriets Skrivelse til Amtmanden

^p^'" over Nord- og Oster-Amtet, ang. Administrationen

af Gaarden Viflvik og Elinarholmi i Skagafj orden.

Khavn den 28. Septbr. 1854. — Uh Copiebog 1854,

Nr. 719.

I behagelig Skrivelse af 15. Juli sidsti. har Hr.

Amtmanden indberettet, at De, da De ikke til sidstaf-

vigte Fardag havde modtaget nogen Notifikation om,

hvorledes der for Fremtiden vilde være at forholde

med Bortbygslingen af den forhen til Sysselmands-Em-

bedet i Skagafjords Syssel henlagte Jord Vi&vfk, har

under 5. Juni d. A. for indeværende Fardagsaar over-

draget bemeldte Jord, med Undtagelse af den saakaldle

Elinarholmi, i Bygsel til den hidtilværende Leilænding,

personel Capellan for Præsten til Holum, Stephan Bjorns-

son, mod en Afgift af 30 Rd. og imod al have Opsigt

med den paa Gaarden værende Kirke, samt aflægge

behorigt Regnskab for dens Udgifter og Indlægler,

hvorhos De, paa Begjæring af forhenværende Syssel-

mand Thorarensen, har overdraget ham Afbenyttelsen

af det ovennævnte Varpested Elinarholmi for Fardags-

aarel, mod en Afgift af 10 Rd., og har De tillige an-

holdt om Ministeriets Approbation paa de saaledes trufne

Foranstaltninger.

Foranlediget heraf undlader man ikke, næst at be-

mærke, at Ministeriets Skrivelse af 13. Februar d. A.,

hvorved det blev tilkjendegivet, hvorledes der i Hen-

seende til Borlbygslingen af Jorden vilde være at for-

holde, er herfra afsendt med det den 15. April herfra

lil Island afgaaede Postskib, til behagelig Efterretning

og videre fornoden Foranstaltning, tjenstl. at melde, at

der vel ikke efter Omstændighederne fra Ministeriets

Side findes Noget at erindre ved den saaledes af Dem

for indeværende Fardagsaar trufne Disposition over

Jorden Vibvik, men at bemeldte Jord, tilligemed det

ovennævnte Varpested, næste Fardagsaar, i Henhold til
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Ministeriets foranforle Skrivelse af 4 3. Februar d. A., 1854.

tørst maalte tilbydes Præsten paa Holum, der oesaa. IT"!?^!^''r
' * > 28. Septbr.

med Hensvn lil at ban kan vente at vedblive Jordens

Besiddelse saalænge han forbliver i Kaldet, maa antages

at kunne svare en større Afgift, og Jorden lil Bygsel

kun overdrages en Anden, saafremt han ikke maatle

være villig til at yde en passende Leieafgift, og iovrigt

under de i den lidtnævnte Skrivelse anftfrte Betingelser.

Itivrigt forventer Ministeriel sig om Udfaldet i sin Tid

Underretning behageligen meddeelt. — Indenrigsmini-

steriet den 28. Septembr. 1854.

Indenrigsministeriets Skrivelse til Stiftamt- 28 - Septbr.

manden over Island, ang. Byfogdens Stilling i

Communalbestyreisen i Reykjavik. Khavn den

28. Septembr. 1854. — isi. Copieb. 1 854, Nr. 720. -
ålandsk: Ttøindi um stj6rnarmål. Islands I, 20—21.

Ved behagelig Skrivelse af 29. i f. M. har Mini-

steriet modtaget Hr. Stiftamtmandens Ytlringer i An-

ledning af tvende med samme tilbagefulgle Andragender,

hvori Kjftbmand og Borgerrepræsentant Ditlev Thomsen
af Reykjavik har begjært Ministeriets Resolution for:

4) om Byfogden, i Henhold til Anordningen ora

Byens Communalvæsen af 27. Novembr. 1846, er be-

rettiget til selv at lade Borgerrepræsentanterne tilsige

til Mader af den samlede Communalbestyrelse, samt

l *l at lede Forhandlingerne og fftre Protokollen i be-

meldte Moder, og

2) om hvorvidt det er tilstrækkeligt, at Kassean-

viisninger underskrives af Byfogden tilligemed idet-

mindste tre Borgerrepræsentanter, eller den eller dem,

der af de dvrige Repræsentanter bemyndiges hertil,

eller om, forsaavidt saadan Bemyndigelse ikke er med-

deell, samtlige Repræsentanters Underskrift er nød-

vendig.

AT. B. 46
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4854. Foranlediget heraf undlader man ikke til behagelig

^""^V" Efterretning og videre BekjendtgjSrelse tjenstl. at melde:

ad 1) at da Byfogden maa ansees som Formand i

den samlede CommunalbestyreJse, er han ogsaa beret-

tiget til at sammenkalde Borgerrepræsentanterne til de

Moder, der i Medhold af Anordn. 27. Novembr. 4 846

kunne finde Sled mellem disse og ham, ligesom det

er en Selvfølge, at han leder Forhandlingerne under

disse, og, forsaavidt han dertil maatte være villig, forer

Protokollen i Analogi med hvad der i Anordningens

§ 15 er bestemt om Borgerrepræsentanternes Formand;

ad 2) at naar ikke Borgerrepræsentanterne have

gjort Brug af den dem ved Anordning 27. Novembr.

1846 indrammede Bemyndigelse, at udvælge Een eller

Flere af deres Midte til i Forening med Byfogden

underskrive Kasseanviisninger, maa det efter Ministeriets

Formening være tilstrækkeligt, at bemeldte Anviisninger

underskrives, foruden af Byfogden, tillige af de Repræ-

sentanter, der have taget den Beslulning, hvoraf An-

viisningen er en Fdlge, hvorved det iovrigt bemærkes,

at da en gyldig Beslutning ifdlge Anordningens § ^
kan tages, naar tre Repræsentanter ere tilstede, altså 3

ved to Stemmer, vil det ikke i ethvert Tilfælde være

nbdvendigl, at Kasseanviisningen forsynes med Under-

skrift af tre Repræsentanter. — Indenrigsministeriet deD

28. Septembr. 1854.

28. septbr. Indenrigsministeriets Skrivelse til Stiftamt-

manden over Island, ang. Forslag om Anbringe!^

af Somærker ved Reykjavik og Fyr paa Skage*1

m, v. Khavn den 28. September 1854.
~"~

Isl, Copieb. 1854, Nr. 727.

Med behagelig Skrivelse af 22. Mai d. A. har Hr.

Stiftamtmanden med Deres Erklæring hertil indsendt

tvende Andragender, hvori Fareren af det islandske

Postskib, Stilhoff, anholder om, deels at et Som^rke
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maatte udlægges ved Akuro og en Boie ved Reykjavik 1854.

Havns nordostlige Side. deels at et Fyrtaarn maatte 28. Septbr.

oprettes paa Skagen, tilligemed et fra Communalbe-

styrelsen i Reykjavik over bemeldte Andragende ind-

hentet Erklæring.

Efter at Ministeriet i denne Anledning har brevvexlet

med Marineministeriet, undlader man ikke til behagelig

Efterretning og videre Bekjendtgjorelse tjensll. at melde,

at Ministeriet, hvad den i det fbrstnævnte Andragende

ommeldte Foranstaltning angaaer, Intet har at erindre

imod, at samme, saaledes som af Communalbestyrelsen

foreslaaet, iværksætles for Byens Regning, samt at der,

for at dække de hertil medgaaende Udgifter, af Byen

optages et Laan af indtil 800 Rd. — Med Hensyn der-

næst til Spbrgsmaalet om, hvorledes de med disse

Foranstaltningers Udforelse, saavel som med disse Sø-

mærkers Vedligeholdelse og Tilsyn, forbundne Udgifter

ville være at dække, maa Ministeriet holde for, at en

almindelig Havneafgift vil være at foretrække for en

specielt i det nævnte Oiemed paabuden Afgift, idet det

navnligen paa den Maade kunde blive muligt med Tiden

at iværksætte andre hensigtsmæssige Foranstaltninger

til et Havnevæsens Indretning ved Reykjavfk. og man

skulde derfor, næst til Veiledning at fremsende Exem-

plarer af Havne- og Brotaxter for forskjellige Kjobsteder

» Danmark, tjenstligen have Hr. Stiftamtmanden anmodet

om, behageligen at ville foranledige et efter de lokale

Forhold afpasset Forslag til en Havnetaxt for Reykjavfk 1

udarbeidet, hvorefter samme, ledsaget af Deres nær-

mere Yttringer, vil være at indsende til Ministeriets

nærmere Bedommelse og Approbation.

Hvad endelig Oprettelsen af et Fyr paa Skagen

angaaer, da vil Hr. Stiftamtmanden af den i Afskrift

vedlagte Erklæring fra Capitain Ipsen erfare, at der af

ham er opkastet Tvivl om, hvorvidt det af Andrageren

see under 12. Mai 1855.

46*
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foreslaaede Sled Skagen kan ansees for del hensigts-

mæssigste (il Fyrels Anbringelse, og da Marinemini-

steriet i den i Gjenparl hoslagte Skrivelse har tiltraadt

bemeldte Erklæring og derhos tilbudt, saasnart som

Omstændighederne tillade det, al ville sende en So-

officeer til Island for at foretage de til Udgivelsen af

nye Korler nddvendige Opmaalinger af Kysterne, maa

man med nysnævnte Ministerium være enigt i, at Op-

rettelsen af et Fyr bor stilles i Bero indtil dette Ar-

bejde er blevet udført, da man fGrsl derefter med

Sikkerhed vil kunne bedomme, hvor samme helst bor

anbringes. Ittvrigt vil Ur. Stiftamtmanden herfra kunne

vente nærmere Underretning meddeelt om, naar der

maalle blive laget Bestemmelse om Opsendelsen af en

Sbofficeer til Island i det omhandlede Oiemed. — In-

denrigsministeriel den 28. Septembr. 1854.

Indenrigsministeriets Skrivelse til Marinemini-

steriet, ang. nye Opmaalinger ved Island. Khavn

den 28. Septembr. 1854. — isi. Copiebog 1 854,

Nr. WQ.'VhWt^ '?sM

I Anledning af et af Foreren af det islandske

Postskib, Stilhoff, indgivet Forslag om, at der blandt

Andel maalle blive oprettet el Fyr paa Skagen ved

Island, har Marineministeriet i behagelig Skrivelse af

19. i d. M., næst at omtale Onskeligheden af, at der

snarest foretages fuldstændige Opmaalinger omkring

Island, og tilvejebringes gode Stfkorl, erklæret sig villigt

til, saasnart Omstændighederne tillade del, at beordre

en Sdofficeer til al forelage de dertil hejrende Op-

maalinger, hvorhos velbemeldte Ministerium har yllret

den Formening, at det vilde være hensigtsmæssigst al

stille Spbrgsmaalet om noget Fyranlæg af sldrre Om-

fang paa Island i Bero, indtil dette Arbeide er udført.

Ligesom man nu ganske har maallet tiltræde den

sidstnævnte Anskuelse og derfor under D. D. har til-

skrevet Stiftamtmand Grev Trampe det Fornodne i
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Overeensstemmelse hermed, saaledes deler Ministeriet 1854.

ogsaa Onsket om en Sbofficeers Opsendelse til Island "T^Tr^T^r 28. Septbr.
i bemeldte Oiemed, saasnarl dertil maatte gives Lej-

lighed, og imbdeseer saaledes nærmere Underretning

fra velbemeldte Ministerium om, naar dette Foretagende

maatte kunne komme til Udførelse. — Indenrigsmini-

steriet den 28. Septembr. 1854.

Indenrigsministeriets Skrivelse til Amtmanden 29. septbr.

over Nord- og Oster-Amtet, ang. Anbringelse af

en islandsk Somand ved Hvalfangst i Griinland.

Khavn den 29. Septembr. 1854. — isi. Copiebog

1854, Nr. 729.

Ministeriet har i Anledning af det med Hr. Amt-

mandens behagelige Skrivelse af 18. Juli sidsti. fra

Gottskalk Sigfusson af L6matjorn indkomne Andragende

om, ved offentlig Understøttelse at sættes istand til at

lære Hvalfangst, indhentet Betænkning fra den admini-

strerende Direelion for den grbnlandske Handel om,

paa hvilken Maade Supplikantens Onske bedst maatte

kunne opfyldes.

Som af den i Gjenpart vedlagte Svarskrivelse be-

hageligen vil erfares, har fornævnte Direction yttrel

den Formening, at Hensigten bedst vilde kunne op-

naaes, naar Supplikanten paa de i Skrivelsen nærmere

angivne Vilkaar lod sig optage i tre Aar blandt det

tjenstgjorende Mandskab ved Colonien Holstensborg

i Sydgrbnland, hvor Hvalfangst aarligen forsbges i Vin-

termaanederne og henad Foraaret.

Ved tjenstl. at meddele Hr. Amtmanden dette, und-

lader man ikke lige tjenstl. at tilfbie, at der fra Mini-

steriets Side Intet haves at erindre imod, at Suppli-

kanten, hvis han maatte attraa Saadant og ibvrigt af

Dem ansees skikket dertil, anbringes paa den af Handels-

Direclionen foreslaaede Maade. — Indenrigsministeriet

den 29. Septembr. 1854.
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1854. Islandske Departements Skrivelse til Amt-

29Tseptbr. manden over Nord- og Oster -Amtet, angaaende

Opsendelse af nogle Jorddyrknings - Redskaber.

Khavn den 29. Septembr. 1854. — Isl. Copiebog

1854, Nr. 731.

-
. Ifolge Hr. Amtmandens Begjæring i behagelig Skri-

velse af 4. Febr. d. A. har det kgi. Landhusholdnings-

selskab foranlediget indkjbbt og afsendt til Ofjords

Handelsted 3 Stkr. smaae Svingplove, hvis Indkjobspriis

å 12 Rd. udgjor 36 Rd., og Transportomkostningerom-

bord 48 Sk.

Ovennævnte Beløb, tilsammen 36 Rd. 48 Sk., der

under D. D. er foranlediget udbetalt bemeldte Selskab

af Finanshovedkassen her i Staden, som en Udgift for

Islands Jordebogskasse, skulde man derfor, i Henbold

til Deres forberbrte Skrivelse, tjenstl. anmode Dem om,

behageligen at ville foranstalte indbetalt i Islands Jorde-

bogskasse, da Landfogden i Island herfra under D. D-

er tilskrevet det Fornbdne desangaaende. — Det is-

landske Departements Expeditions-Gontoir den 29. Sep-

tember 4854.

29. Septbr. Indenrigsministeriets Skrivelse til Stiftamt-

manden over Island, ang. Opsendelse af Maal og

Vægt-Redskaber til Byfoged-Embedet i Reykjavik-

Khavn den 29. Septembr. 1854. — w. Copiebog

1854, Nr. 738.

Ifolge Hr. Stiftamtmandens Begjæring i
behagelig

Skrivelse af 12. i f. M. opsendes hermed til Opbevaring

som Inventarium ved Reykjavik Byfoged -Embede KM-

gende Maal- og Vægt- Redskaber, nemlig:

1 Kasse mrk. I. D. Nr. 1, indeholdende:

1 Stk. 10 Lpd. Jernlod.

1 Kasse mrk. I. D. Nr. 2, indeholdende:
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Stk. 5 Lpds. Jernlod,

— 4 — do.

— 1 — do.

— \ — do.

— 8 Pds. do.

—- 4 Lods Messinglod,

— 2 — - do.

\ — do.

1854.

29. Septbr.

i
2

do.

Jernalen,

\ Pæglemaal af Tin,

hvorhos man tjenstl. skulde have Dem anmodet om,

behageligen at ville foranledige, at de i Deres forbe-

meldte Skrivelse omhandlede, ved Byfogderiet be-

roende, ældre Vægtlodder blive bortsolgte ved of-

fentlig Auktion, efter forst at være gjorte ubrugelige

som Vægtlodder. — Indenrigsministeriet den 29. Sep-

tember 1854*.

Kirke- og Underviisnings-Ministeriets Skrivelse 29. septbr

til Stiftsøvrigheden i Island, ang. Opsendelse af

nogle Thorchilii Legat tilhorende Obligationer.

Khavn den 29. Septembr. 1854. — isl. Copiebog

1854, Nr. 744.

Af Thorchilii Bdrneskolelegats Midler, der ere blevne

disponible, har Biskoppen over Sjællands Stift hertil

indsendt eftemævnle ifølge vedlagte Mæglerattest for

1254 Rd. 40 Sk. indkjobte Obligationer, nemlig:

Heel Species Bank-Actie

Nr. 4477, dat. 11. Decbr. 1795, stor ..... 800 Rd.

med Renter fra 1. Oktbr. 1853.

i) Ved det islandske Departements Skrivelse af samme Dato

anvises Justeermesteren 43 Rd. 29 Sk. som Betaling for

de ovennævnte Redskaber. Isl. Copieb. sst. Nr. 739.
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29. Septbr.

1854. Vestindisk Handels-Selskabs Obligation

Nr. 826, dat. 1. Januar 1786, stor 260 Rd.

med Renter fra 1. Januar 1854.

Obligation meddeelt for ældre ifolge kg I.

Resol. af 9. Oktbr. \ 822

Litr. A Nr. 440, dat. 4. Novbr. 4845, stor . . 200 Rd.

med Renter fra 11. Juni 4 854.

Ved i Forbindelse med Ministeriets Skrivelser af

29. Septbr. 4851, 44. Septbr. 1852, 17. Febr. f. A. og

30. Juni sidsti. hoslagt at fremsende bemeldte Obliga-

tioner, der, efter af Ministeriet at være forsynede med

beborig prohibitiv Paalegning, som Legatet tilhorende,

ere noterede i Stalsgjældens Boger, skulde man lige

tjenstl. have Hr. Stiftamtmanden og D. Hoiærv. anmodet

om, behageligen at ville drage Omsorg for, at bemeldte

Obligationer blive optagne paa Fortegnelsen over de

Legatet tilhorende og ved Islands Stiftamtshus beroende

kgl. Obligationer, idet man ikke undlader at tilfbie, at

Landfogden i Island er under D. D. tilskrevet det For-

nodne om i Fremtiden at udbetale af Jordebogskassen

Renterne af de tre omhandlede Obligationer.

For Modtagelse af Obligationerne udbeder Mini-

steriet sig Tilstaaelse meddeelt. — Ministeriet for Kirke-

og Underviisningsvæsenet den 29. Seplembr. 1854.

29. septbr. Islandske Departements Skrivelse til Stiftamt-

manden i Island, ang. Beregning af Dyrtidstillæg,

navnlig for Jordemodre. Rhavn den 29. Septbr.

1854. — Isl. Copieb. 1854, Nr. 747. De her vedtagne

Regler ere senere blevne forandrede.

Efter forudgaaet Brevvexling mellem Indenrigsmi-

nisteriet og Finansministeriet ere efternævnte Embeds-

mænd og Beljente paa Island, i Henhold til den her-

med folgendt? Lov af 4. Januar d. A., tillagte følgende

Belob som Dyrtidstillæg

:
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\. Politibetjent Hendriksen 30 Rd. 1854.

2. Politibetjent Thorsteimi Bjarnason ... 60 — 29- Septbr.

3. Docent Hannes Arnason 4 00 —
4. Adjunkt Fridriksson 4 00 —
5. Musiklærer Pétur Gudjohnsen 60 —

og 6. Portner Lårus Hallgrimsson 60 —

Ved tjenstl. at meddele Hr. Stiftamtmanden dette

til behagelig Underretning og videre Bekjendtgjdrelse for

Vedkommende, samt næst at tilfdie, at Landfogden i

Island herfra under D. D. er tillagt fornoden Ordre til

at udbetale ovennævnte Belob af Islands Jordebogs-

kasse, undlader man ikke at bemærke, at det endvidere

bar været under Overveielse, om ikke de tvende Jorde-

mddre i Reykjavik kunde blive deelagtige i det om-

handlede Dyrtidstillæg, men at Finansministeriet i den

Anledning har yttret, at da Loven af 4. Januar i dens

§ 4—3 undlager dem fra overordentligt Lonningstillæg,

for hvilke Lbnninger af Staten ikke afgive Hovederhverv,

tøaa dette have til Folge, at bemeldte Jordemddre maae
blive uberettigede til saadant Lonningstillæg, fordi de

dem tillagte Lbnninger formentlig ikke kunne antages

for dem at afgive Hovederhverv. Forsaavidt de om-

meldte Jordemddre derhos maatte være gifte, hvilket

antages at være Tilfældet i alt Fald med den ene af

dem, har Finansministeriel derhos bemærket, at efter

hvad der er vedtaget, have gifte Koner ikkun da Ad-

gang til at lilslaaes Dyrtidstillæg, hvor det foreligger,

at den af dem oppebaarne Lønning afgiver Basis for

Familiens Existents, og i saa Tilfælde ikkun til Tillæg som

"gift, da Familiens Forsdrgelse altid nærmest maa paa-

hvile Manden. Som Fdlge heraf har Finansministeriet

I erklæret, ikke at kunne give sit Samlykke til, at noget

Dyrtidstillæg udbetales de paagjeldende Jordemddre,

med mindre det nærmere jzodtgjdres, i all Fald ved

paa Tro og Love af de Paagjeldende selv afgivne For-
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1854. sikkringer, al hiin ovenfor anfbrte Forudsætning ikke

^TT^T er tilstede. Idet man derfor tjenstl. maa have Hr. Stift-
29. Septbr. J

amtmanden anmodet om, behageligen at ville med næste

Postskibsleilighed hertil indsende de fornødne Oplys-

ninger i bemeldte Henseende, onskes tillige Underret-

ning meddeelt om, hvorvidt begge de ommeldte Jorde-

mødre vare gifte paa den Tid, Loven udkom, eller ei,

og i bekræftende Fald, hvorvidt den af dem oppebaarne

Lbnning kan antages at afgive Basis for Familiens Exi-

stents. — Det islandske Departements Expeditions-Con-

toir den 29. Septembr. 1854.

29. Septbr. Islandske Departements Skrivelse til Amt-

manden over Nord- og Oster -Amtet, angaaende

Sporgsmaal om Dyrtidstillæg til en praktiserende

Læge. Khavn den 29. Septembr. 1854. —

-

Isl. Copieb. 1854, Nr. 748.

Efter at det var blevet gjort til Gjenstand for Over-

vejelse, hvorvidt blandt andre Embedsmænd og Betjente

paa Island praktiserende Læge i Hunavatns Syssel,

Josep Skaptason, i Medhold af den her vedlagte Lov af

4. Januar d. A. kunde tilkomme det i samme omhand-

lede Dyrtidstillæg til det ham af Statskassen tillagte

Belbb af 300 Rd., har Finansministeriet i den Anled-

ning yttret, at da bemeldte Lov i dens § 4— 3 undtage 1
'

dem fra overordentligt Lbnningstillæg, for hvilke Lin-

ninger af Staten ikke afgive Hovederhverv, maa dette

formentligen have til Fblge, at Skaptason maa blive

uberettiget til saadant Lbnningstillæg, fordi han som

praktiserende Læge maa antages at oppebære en Ind-

tægt, der overstiger den ham af Statskassen tillagt

Lonning.

Finansministeriet har derfor erklæret, ikke at kunne

give sit Samlykke til, at noget Dyrtidstillæg udbetales

Skaptason, med mindre det godtgjbres, i alt Fald ved
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29. Septbr.

paa Tro og Love af den Paa^jeldeude selv afgiven For- 1854.

sikkring, at den nævnte Forudsætning ikke er tilstede.

I Henhold hertil maa man tjensll. anmode Hr. Amt-

manden om, behageligen at ville tilveiebringe og ved

fbrste forefaldende Leilighed hertil at indsende den

saaledes forlangte Oplysning, ledsaget af de Yttringer,

hvortil De muligen maatle finde Anledning. — Det is-

landske Departements Expeditions-Gontoir den 29. Sep-

tembr. 1854.

Kongelig Resolution ang. Aflosning af fire i. oktbr.

Kirkeqvilder paa Myrum i Dyrafjord. Frederiks-

borg Slot den 1. Oktobr. 1854. — Isl. Depart. Forest.

og Resol. Prot. 1854, Nr. 51. - f Forestilling 23. Septembr.

bemærker Ministeren for Kirke- og Underviisningsvæsenet (Or-

sted), at der var indkommet Andragende fra Proprietarius til

Myra Kirke i Dyrafjord, Repstyrer Guomundur Brynj61fsson,

som androg paa, da den ham tilhørende Kirkes Gods ikke er

tilstra^kkeligt til at underholde Kirkens 10 Qvilder, hvoraf de

halve Leier betales til Præsten, at det maatte tillades ham
at afldse fire af disse Qvilder ved at indbetale 200 Rd. i Jorde-

bogskassen, saa at Renterne deraf aarlig tilfalde Sognepræsten.

— Stiftsøvrigheden bemærkede, at Prisen af de fire halve

Qvildeleier, 40 Pd. Smor, var for Tiden efter Capitelstaxten

7 Rd. 39 Sk., hvorimod Renten af de 200 Rd. til 3"/a •/•

kun var 7 Rd., men den indstiller dog at bevilge den omsigte

Aflosning, da Renteindtægten ansaaes for sikkrere end Leie-

Indtægten, der beroede paa Proprietarii Omstændigheder. —
Præsten og Provsten havde ligeledes erklæret sig for Bevilgel-

een af det Ansogte. — Ministeriet indstiller derfor:

uat det allern. maa tillades Proprielairen til Myra

Kirke ved Dyrafjord i Isafjords Syssel inden Islands

Vest-Amt at indsætte en Capital af 200 Rd. i den

islandske Jordebogskasse, saaledes at Renterne deraf

for Eftertiden aarligen udbetales til bemeldte Kirkes

Sognepræst, imod at 4 af Myra Kirkes Qvilder, hvoraf

den Sognepræsten hidtil tilkommende aarlige Leie
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udgjttr 40 Pd. Sni5r, niaae bortfalde og fraskrives

Kirkens Eiendorn".

[Kongelig Resolution]

:

Indstillingen bifaldes. — Frederiksborg Slot den

4. Oktobr. 1854 a
.

oktbr. Kongelig Resolution ang. Understøttelse for en

Landvæsens-Elev fra Island. Frederiksborg Slot

den 14. Oktobr. 1854. — Isl. Depart. Fbres&ft °8

Resol. Prot. 1854, Nr. 53. - I Indenrigsministerens CTillisch's)

Forestilling 10. Oktobr. bemærkes, at der var indkommet An-

dragende fra Islænderen J6n J6nsson, som i afvigte Foraar

var af Landhusholdnings-Selskabet anbragt som Lærling Paa

Viumgaard i Jylland, om til I, Novbr. at blive overflyttet til

Landvæsens-Commissair Krarup i Skibild, og søger om Under-

støttelse dertil, da han mente, at der vilde være bedre Lei-

lighed til at uddanne sig i Landoeconomiens Theori, end paa

Viumgaard. Landhusholdnings-Selskabet anbefalede hans An"

dragende, og indstillede ham til at bevilges en Understøttelse

af 120 Rd., med Bemærkning, at 90 Rd. skulde udbetales som

Underviisningshonorar for Vinteren, og at han iøvrigt maatte

holde sig med Sengeklæder og Vask. — Ministeren indstil^1

derfor;
: rijvi ^ fr

at Islænderen J6n J6nsson i indbemeldte Oie-

med allern. bevilges en Underslottelse af \20 Rd. a

Renterne af det ved allerb. Resolution af 25. Juli 484*

oprettede Understøttelsesfond for Island".

[Kongelig Resolution]:

Indstillingen bifaldes. — Frederiksborg Slot den

14. Oktobr. 4854.

oktbr. Jnstitsministeriets Skrivelse til Stiftsøvrig-

heden i Island, angaaende Rosmhvalanes RePs

Denne Resolution er ved Skrivelse fra Kirke- og Under-

viisnings-Ministeriet af 9. Oktobr. 1854 meddeelt Stifts-

øvrigheden i Island til „Efterretning og videre forøren

Foranstaltning". Isl. Copieb. 1854, Nr. 766.
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Andragende om Understfittelse af Hospitalernes

Fond. Rhavn den 14. Oktbr. 1854.— lal. Copieb. u. oktbr.

1854, Nr. 774.

I et med Hr. Stiftamtmandens og Deres Hoiærvær-

digheds behagelige Yttringer under 22. Mai sidsti. hertil

indsendt. Andragende har Fattigbestyrelsen for Rosm-

hvalanes Rep i Gullbringu Syssel anholdt om, at der

ttaa forundes bemeldte Commune en Understøttelse af

Hospitalernes opsamlede Fond, for at kunne forsørge

og underholde de mange Spedalske, som findes i oven-

nævnte Rep.

Efter at Ministeriet angaaende denne Sag har brev-

vexlet med Indenrigsministeriet, undlader man ikke til

behagelig Efterretning og videre fornoden Bekjendt-

Sjorelse tjenstl. at melde, at Ministeriet ikke seer sig

•stand til at indlade sig paa bemeldte Andragende. —
Justitsministeriet den U. Oklobr. 1854

Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden i*, oktbr,

°ver Island, ang. Lægetjenesten i Byen Reykjavik.

Khavn den 14. Oktobr. 1854. - isi. Copiebog

1854, Nr. 775.

Efter at Communalbestyrelsen i Reykjavik, i An-

,edning af et Andragende fra 21 Embedsmænd og

Borgere
i Reykjavik, havde i Begyndelsen af Juli Maaned

d - A. formaaet Dr. Hjallalin, som da netop var tilstede.

1 Byen, til under Landphysikus, Justitsraad Thorstensens

Sygdom at forblive der en Maanedstid, og givet Tilsagn

om, derfor forskudsviis at udbetale ham et Belob af

100 Rd., hvilket Belob Andragerne forpligtede sig til

at refundere Byens Kasse, forsaavidt det ikke maatte

erholdes godtgjort ved offentlig Foranstaltning, have

Byfogden og
*

Borgerrepræsentanterne sammesteds i

tvende med Hr. Stiftamtmandens behagelige Yttringer

under 29. Auausl sidsti. hertil indsendte Skrivelser an-
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1854. holdt om, at denne Udgift maatte afholdes af del Of-

14. Oktbr. fentlige, i hvilken Henseende Repræsentanterne navn-

ligen have henpeget paa det ved Plak. af 23. August

-1848 af Hospitalernes Indtægter oprettede Fond for

Medicinalvæsenets Fremme i Island, hvorhos Byfogden

har indstillet, at Belobet, forsaavidt samme ikke skulde

kunne bevilges af det Offentlige, maatle fares Kæmner-

kassen til endelig Udgift. Og har Hr. Stiftamtmanden

derhos anseet det hensigtsmæssigt, om De, saafrerøt

Justitsraad Thorstensen maatte blive syg paany og sam-

tidig smitsomme Sygdomme indtræde, kunde bemyndiges

til, saalænge Dr. Hjaltalin opholder sig ilsland, at con-

slituere ham under saadanne exlraordinaire Omstæn-

digheder, og derfor at tilstaae ham en maanedlig Godt-

gjorelse af 50 — 100 Rd., indtil Sagen kunde indberettes

til Ministeriet.

Foranlediget heraf undlader man ikke til behagelig

Efterretning og videre fornoden Bekjendtgjorelse tjenstl-

at melde, at Ministeriet efter de af Hr. Stiftamtmanden

forklarede Omstændigheder ikke finder nogen Anledning

til at bevirke det omhandlede Belob afholdt enten af

Statskassen eller af Medicinalfonden i Island, hvorhos

Sagen, forsaavidt Byfogden subsidiairt har indstillet,
at

den omhandlede Udgift afholdes af Kæmnerkassen,

herfra er tilstillet Indenrigsministeriet til Afgjorelse 1

Henhold til Anordningen af 27. Novbr. 1846 § 24. rT

Hvad det Tilfælde angaaer, at Justitsraad Thorstensen

kunde paany blive angrebet af en Svaghed, der satte

ham ud af Stand til at varetage sit Embede, da kan

Dg*
Ministeriet ei indlade sig paa at træffe nogen D

stemmelse for denne Muligheds Skyld, men maa ' u

vente, at Hr. Stiftamtmanden, hvis et saadant Tiltet

skulde mode, vil træffe den efter Omstændighederne

hensigtsmæssigste Foranstaltning, ligesom man maa f°r

beholde sig i det forefaldende enkelte Tilfælde at af-

gjbre, om der maatte være nogen særdeles Anledning

til at bebyrde det islandske Medicinalvæsen med nogen
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Udgift i saa Henseende, hvilket dog kun under sær- 1854.

deles paatrængende Omstændigheder vil kunne ventes T^oktbr.
bevilget. — Justitsministeriet den 4 4. Oktobr. 4 854.

Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden u. oktbr.

over Island, ang. Gebyrer for Skibes Klarering.

Khavn den 14. Oktobr. 1854. — isi. Copiebog

1854, Nr. 781 — Islandsk: Tioindi um stjérnarmål. Islands

I, 22-23.

Med en til Indenrigsministeriet stilet, men til dette

Ministerium afgivet Skrivelse af 29. August sidsti., har

Hr. Stiftamtmanden hertil indsendt et Andragende, hvori

Byfogden i Reykjavik har begjært Ministeriets Resolution

med Hensyn til:

4) om ikke de i Sportelreglementet af 10. Septbr.

4830 § 62 bestemte Gebyrer, forsaavidt samme skulde

erlægges for Modtagelsen af nye Papirer, vilde kunne

anvendes ved Siden af Loven af 15. April d. A. § 8;

2) om ikke det i Forordn. 41. Septbr. 4816 § 14

fastsatte Gebyr, som hjemlet ved en speciel Lovforskrift,

ligeledes vil kunne anvendes ved Siden af det i Loven

af 4 5. April d. A. § 8 fastsatte Gebyr, og

3) om der ikke, hvis de to foregaaende Sporgs-

maal maatte blive besvarede benægtende, maatte kunne

tilstaaes ham Erstatning for Afsavnet af de ham hidtil

tilflydte Gebyrer for Meddelelsen af Fornyelsespaateg-

ninger
i Overeensstemmelse med Plak. af 28. Decbr.

4836 § 15, hvilke Gebyrer, der nu efter Loven af 45.

April for Fremtiden ville bortfalde, efter hans Opgivelse

i de sidste Aar have belobet sig til ca. 30 Rd. aarlig

ved Reykjavik Kjobstads Jurisdiktion.

Foranlediget heraf skulde Ministeriet til behagelig

Efterretning og videre Bekjendtgjbrelse tjensll. melde:

ad 4. Da Loven af 45. April d. A. paalægger ved-

kommende Retsbetjent andre Forretninger med Hensyn

til Skibes Klarering, end der efter den tidligere Lov-
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4 854. givning paalaae ham, kan der ikke være Sporgsmaal

7]p7)ktbr
om, at (Jet i Sportelreglementet af 10. Septembr. 1830

§ 62 ommeldte Gebyr, eller nogen Deel af samme, skulde

kunne fordres i Forbindelse med det ved bemeldte

Lov fastsatte Gebyr.

ad 2. Om end det i Forordn. 11. Septbr. 1816

§ 11 ommeldte Gebyr ikke skulde være ophævet ved

den nysnævnte § 62 i Sportelreglementet af JO. Septbr.

1830, hvorfor dog den Omstændighed synes at tale,

at det aldrig vides at være opkrævet efter dets Ema-

nation, saa maa det dog nu bortfalde som ikke gjen-

taget i Loven af 45. April d. A., der ogsaa aldeles har

ophævet de Forudsætninger, der laae til Grund for be-

meldte § 1 1.

ad 3. Der vil ikke kunne tilkomme vedkommende

islandske Retsbetjente nogen Erstatning for de Gebyrer,

der som Folge af den forandrede Ilandelsindretning

bortfalde, idet det nemlig ligger i Sagens Natur, at de

Embeder, der ganske eller tildeels lonnes med Sportler,

ikke kunne fordre Godtgjorelse, naar enkelte af disse

ifølge senere Love enten nedsætles eller ganske bort-

falde, og det end ikke om de Forretninger, for hvilke

Gebyrerne vare bestemte, vedblive, altsaa endnu mindre

naar Loven medfører, at disse Forretninger ei finde

Sted. Det er kun undtagelsesviis, at en Erstatning er

tilstaaet i ganske enkelte Tilfælde, hvor en Lovforan-

dring af den omhandlede Beskaffenhed har for en eller

anden Embedsmand medført et sært betydeligt Tab,

men dette kan saa meget mindre finde Anvendelse pa a

den Lovforandring, som er foregaaet med den islandske

Handel, som det er at formode, at den i det Hele

snarere vil forøge end formindske de islandske Rets-

betjentes Indtægter. — Justitsministeriet den \ 4. Oktbr.

1 854. - u • ^'^i'^^P^^?1^^^^ '

si. Oktbr. Islandske Departements Skrivelse til Amt-

manden over Nord- og Oster -Amtet, angaaende
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Gebyrer for Confirmation paa Kaldsbreve. Khavn 1 854.

den 31. Oktobr. 1854. — Uh Copieb. 1854, Nr. 81?. 3j'. oktbr.

Islandsk: Ti'bindi um stjérnarmål. Islands I, 23 (med feil

Datum: 13. Oktobr.).

I et med Hr. Amtmandens behagelige Skrivelse af

i f. M. hertil indkommet Andragende har Sogne-

præsten for Hof Præslekald inden Nordermula Syssels

Provsti, Provst Halldor Jonsson, forespurgt, om det ikke

er imod Sædvane, at han, der tidligere har erlagt det

anordnede Gebyr af 14 Rd. 48 Sk. for Confirmation

paa Kaldsbrev for Glaumbæ Præstekald inden Skaga-

fjords Syssels Provsti, nu alter skal udrede et lignende

Belab for den ham under $7. Marts sidsti. allernaad.

leddelle Confirmation paa hans Kaldsbrev for Hof

Præstekald.

Foranlediget heraf undlader man ikke til behagelig

Efterretning og videre Bekjendlgjorelse tjensll. afmelde,
al Gebyret for Confirmationer paa Kaldsbreve ifolge

Praxis betragtes paa samme Maade som almindelige

Bevillingsgebyrer, og blive saaledes at erlægge h ver-
Ban g en saadan meddeles. — Det islandske Departe-

ments Expeditions-Contoir den 31. Oktobr. 1854.

Bekjendtgj oreise for Holsteen, ang. Lov om s. Novbr.

Skibsfart og Handel paa Island. Khavn den 8.

Novembr. 1854. — Denne „Bekanntmachung des un-

term 15. April 1854 fiir das Ktinigreich Danemark erlassenen

Gesetzes, wegen der Schiffahrt und des Handels auf Island",
er llrfg>ven af Ministeren for Holsteen, Reventlow-Criminil, og
trykt i „Gésetz und Ministerialblatt fUr die Herzogthttmer Hol-
stein und Lauenburg" 1854, S. 681-684, og indeholder kun
den tydske Oversættelse at' den islandske Handelslov af 15.

April 1854, med en efterfølgende kort Bekjendtgjorelses-Formel.
Særskilte Aftryk ere ikke tagne."

Indenrigsministeriets Skrivelse til Amtmanden 28. Novbr.

over Nord- g Oster-Amtet, ang. Betingelsen for
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1854. en Students Ret til Afgiftsfrihed. Khavn den

28rNovbr. 28- Novembr. 1854. — Isl. Copieb. 1854, Nr. 845. -

Islandsk: Tioindi um stjdrnarmål. Islands I, 24.

I Svar paa den med Hr. Amtmandens behagelige

Skrivelse af 24. August sidst), hertil indkomne Fore-

spørgsel fra Sysselmanden i Hunavatns Syssel om,

hvorvidt Student Jon Thorarensen til Vididalstunga inden

bemeldte Syssel kan fritages for at erlægge de i Pl^k-

af 26. Marts 1826 ommeldte Præstationer, eller de saa-

kaldte Mandtalsbogsafgifter, skulde Ministeriet ikke und-

lade til behagelig Efterretning og videre Bekjendtgjorelse

tjenstl. at melde, at da Thorarensen ikke i bemeldte

Regnskabsaar har dvet sig i geistlige Forretninger pa a

den i Anordn, af 3. Mai J743 foreskrevne Maade, vn

han ikke for berørte Tidsrum kunne fritages for at til-

svare de omspurgte Afgifter, og vil der iøvrigt i
den

ommeldte Henseende være at forholde efter Ministeriets

Skrivelse af 4. Novbr. f. A. — Indenrigsministeriet den

28. Novembr. 1854.

29. Novbr. Indenrigsministeriets Skrivelse til Udenrigs-

ministeriet, ang. Underhandlinger om Handelen

med Nederlandene. Khavn den 29. Novbr. 1854.

— Isl. Copieb. 1854, Nr. 850.

Ved at underrette undertegnede Ministerium orn '

at der af Udenrigsministeriet er indledet Underband

linger med Nederlandene angaaende coloniale Forhold*

samt ved at meddele forskjellige gjennem den kong

Gesandt i Brlissel og Haag indhentede Oplysninger om

Størrelsen af den i den nederlandske Tarif ansatte

Told paa Fisk og Uld, samt de Skibsafgifter, der er«

at svare, naar de nævnte Varer indfores i
Nederlandene

i hollandske eller fremmede privilegerede eller up11

legerede Skibe, saavel direkte fra Produktionssted^

som fra andre indenlandske Pladse, har velbemeU te
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Ministerium, da efter de modtagne Oplysninger i Neder- 1854.

landene, med Undtagelse af Colonierne, hverken de
ggTNovbri

danske Skibe eller deres Ladninger i det Væsentlige

ere underkastede større Afgifter, end de nationale Skibe

eller sammes Ladninger, og da den nederlandske Re-

gjering muligen vilde være villig til ved Underhand-

lingerne om de coloniale Forhold at gjore Danmark

en Goncession, imod at erholde Tilsagn om, at § 7 i

Loven om Skibsfart og Handel paa Island af 15. April

d. A. ikke faaer Anvendelse paa det nederlandske Flag,

i behagelig Skrivelse af %\. f. M. begjært dette Mini-

steriums Yttringer om, hvorvidt der maatte være Noget

til Hinder for, at der under de ommeldte Underhand-

linger kunde gives Nederlandene Udsigt til en saadan

Begunstigelse i Henseende til Farten paa Island, an-

gaaende hvilken i saa Fald en definitiv Bestemmelse

nærmere kunde tages, inden oftnævnte Lov af J 5. April

d. A. træder i Kraft til J. April næste Aar.

I Svar herpaa undlader Ministeriet ikke tjenstl. at

meddele, at der, efter hvad der af Udenrigsministeriet

er oplyst, ikke skjdnnes at være nogen Betænkelighed

ved at aabne Nederlandene Udsigt til den af velbe-

meldte Ministerium omhandlede Begunstigelse, naar der,

som forudsat, herved vil kunne opnaaes passende Let-

telser for det danske Flag i nederlandske Golonier.

De medfulgte Bilage remitteres. — Indenrigsmini-

steriet den 29. Novembr. 1854.

Indenrigsministeriets Skrivelse til Udenrigs- 29. Novbr

ministeriet, ang. Underhandlinger om Handelen

med Sverige og Norge. Khavn den 29. Novbr.

1854. — Isl. Copieb. 1854, Nr. 851.

Med Hensyn til, at ved den under 2. Novbr. 1826

mellem Danmark og Sverrig- Norge afsluttede Handels-

Traktats § 5, paa Danmarks Side Colonierne og Bi-

47*



740 Indenrm. Skriv. ang. Handelen

1854. landene Island, Færoerne og Grbnland, og paa Svérrigs

29. Novbr. Side Oen Barlhelemy, ere undtagne fra den ved Trak-

taten respect. danske og svensk-norske Skibe tilslaaede

nationale Behandling i svensk norske og danske Havne,

saavel i Henseende (il Skibsafgifter som til Toldafgifte''

af Ladningen, har Udenrigsministeriet, næst at bemærke,

at der navnlig i Sverrig findes saa mange specielle

Forskrifter med Hensyn til Told og Skibsfarlsforhold

m. m., at vore Skibes Fart paa Sverrig derved be-

sværes i hoi Grad, samt at der i den Anledning 1

længere Tid har været fort Underhandlinger med den

svensk-norske Regjering, i behagelig Skrivelse af 45.

d. M. y Uret, at da Sverrig og Norge med Hensyn tf

Indholdet af ovennævnte Traktats § 5 ikke har Fordring

paa at være frilaget for Anvendelse paa sammes Skibe

af § 7 i Loven af 15. April d. A. om Skibsfart og

Handel paa Island, er det ikke usandsynligt, at disse-

Staters Regjering vil være tilbbielig til, for en saadan

Indrb'mmelse fra vor Side, som den i nysnævnte Lovs

§ 6 cfr. § 7 ommeldte, at gjtfre en dertil nogenlunde

svarende Concession fra sin Side, og har velbemeldte

Ministerium i denne Anledning begjært delte Ministeriums

Ytlringer, om der maalle være Anledning til, under de

fortsatte Underhandlinger at give den nævnte Regjering

Udsigt lil Deelagliggjdrelse i den frie Fart paa Is
*

land, imod en nogenlunde tilsvarende Indrbmmelse

for vorl Flag fra Sverrig-Norges Side, hvorunder navnlig

Ophævelse af den forommeldte, ved ovennævnte Traktat

hjemlede, Undtagelse for de paa Island hjemmehbrende

Skibe.

I Svar herpaa undlader Ministeriel ikke tjenstl. « ,(

meddele, at forsaavidt det i Overeensslemmelse m e

Skrivelse herfra af 4. Juli sidst), maalte kunne blive

bevirket, at den ved Handels- og Skibsfarts-Traktaten

af 2. Novbr. 1826 § 5 for Islands Vedkommende hjem-

lede Undtagelse fra den danske Skibe i
Almindeligbe<

tilslaaede nationale Behandling, bliver ophævet, vil dei
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efter Ministeriets Formening ikke være nogen Anledning 1854.

til at bringe Loven af 15. April d. A. §7 i Anvendelse
2g Novbr

paa Sverrig-Norge, om der end ved denne Leilighed

ikke maatte kunne opnaaes andre Goncessioner for den

danske Handel oa Skibsfart i Almindelighed. — Inden-

rigsministeriet den 29. Novembr. 1854.

Indenrigsministeriets Skrivelse til Udenrigs- 29. Novbr

ministeriet, ang. Underhandlinger om Handelen

med Portugal. Khavn den 29. Novbr. 1854.—

Isl. Copieb. 1854, Nr. 852.

Med Hensyn til, al der efter de af den danske

Gonsul i Lissabon meddelte Oplysninger i de portu-

gisiske Havne ikke svares hoiere Afgifter af danske

Skibe end af Skibe under Portugals eget Flag, ligesom

der ikke beller erlægges hoiere Toldafgifter af Varer,

som indfdres direkte fra Danmark eller sammes Colo-

nier til Portugal i danske Skibe, end om delte skete i

portugisiske Skibe, medens der derimod af Varer, som

indfores fra Danmark eller sammes Colonier til Portu-

gal i fremmede Skibe, erlægges en Differentiallold af

80 pGl., har Udenrigsministeriet i behagelig Skrivelse

af 15. d. M. begjært dette Ministeriums Yttringer, om

der maatte være Noget til Hinder for, al der gives

Portugal Tilsagn om den i Loven om Handel og Skibs-

fart paa Island af 15. April d. A. § 6 cfr. § 7 om-

handlede fri Adgang lil Island, saafremt det befindes,

al det danske Flag behandles i de portugisiske Havne

ganske saaledes, som af Consulen anført.

I Svar herpaa undlader man ikke tjenstl. at med-

dele, at der, under den nævnte Forudsætning, efter

delle Ministeriums Formening ikke vil være Anledning

Ul at give § 7 af Loven af 15. April d. A. Anvendelse

paa Portugal, og vil der saaledes fra Minister.ets Side

Intet være til Hinder for, al der gives bemeldte Slat
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1854. det ommeldte Tilsagn. — Indenrigsministeriet den 29.

o^Txt^T" Novembr. 4854.
29. Novbr.

so Novbr. Indenrigsministeriets Skrivelse til Amtmanden

over Vester-Amtet, ang. Kjfib af nogle Bygninger

paa Gaarden Arnarstapi. Khavn den 30. Novbr.

1854. — Isl. Copieb. 1854, Nr. 853.

At Ministeriet, efter med Hr. Amtmandens behage-

lige Skrivelse af 15. August sidstl. at have modtaget

de ved Skrivelse herfra af 26. Juni næslforhen be-

gjærte Oplysninger, betræffende Kjobet af nogle Confe-

rentsraad Thorsteinson tilhorende Bygninger paa Arnar-

stapen, bifalder, at de i den i Afskrift medfulgte Syns-

og Skjbnsforretning, dateret 16. Mai 4854, specificerede

Bygninger afkjobes Gonferentsraad Thorsteinson for en

Sum af 150 Rd. for Godskassens Regning, dog under

Forudsætning af, at disse Bygninger kunne tjene til

Bolig saavel for Beboerne af Hovedparcellen Stapabæ,

som for Opsidderne paa Græshusstederne Kambsbud

og Eyrarbud, samt at der ikke paadrages den kongel-

Kasse yderligere Udgifter ved Bygningernes Indretning,

— det meddeles herved tjenstl. Hr. Amtmanden til be-

hagelig Efterretning og fornoden Foranstaltning. — In-

denrigsministeriel den 30. Novembr. 4 854.

i. Decbr. Indenrigsministeriets Skrivelse til Stiftamt-

manden over Island, ang. Betalingen for en midler-

tidig Lægetjeneste i Reykjavik. Khavn den !•

Decbr. 1854. — Isl. Copieb, 1854, Nr. 858.

Efter at Gommunalbestyrelsen i Reykjavik, i An-

ledning af el Andragende fra 24 Embedsmænd og Bor-

gere sammesteds, havde i Begyndelsen af Juli Maaned

d. A. formaaet l)r. Hjaltalin, som netop var tilstede i

Byen, til under Landphysikus, Justitsraad Thorslonsens
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Sygdom at forblive der en Maanedstid, og havde givet 1854.

Tilsagn om, derfor forskudsviis at udbetale ham et

Belob af 100 Rd., hvilket Belob Andragerne forpligtede

sig til at refundere Byens Kasse, forsaavidt det ikke

maatte erholdes godtgjort ved offentlig Foranstaltning,

og efter at Byfogden og Borgerrepræsentanterne i tvende

nied Hr. Stiftamtmandens Skrivelse af 29. August sidsti.

til Justitsministeriet indkomne Andragender havde an-

holdt om, at denne Udgift maatte afholdes af det Of-

fentlige, i hvilken Henseende der af Repræsentanterne

navnligen var henpeget paa det ved Plak. af 23. August

1848 af Hospitalernes Indtægter oprettede Fond for

Medicinalvæsenets Fremme i Island, har bemeldte Mi-

nisterium, næst at bemærke, at det derfra er tilkjende-

givet Hr. Stiftamtmanden, at Samme ikke har fundet

sig foranlediget til at bevirke det ommeldte Belob af-

holdt enten af Statskassen eller Medicinalfonden, med
Hensyn til at Byfogden havde indstillet, at Belobet,

forsaavidt samme ikke skulde kunne bevilges af det

Offentlige, maatte fores Kæmnerkassen til endelig Ud-

gift, tilstillet undertegnede Ministerium Sagen til Af-

gjbrelse i Henhold til Anordn, af G27. Novbr. 4 846 §24.

Foranlediget heraf skulde inan til behagelig Efter-

retning og videre Bekjendtgjbrelse tjenstl. melde, at

der fra Ministeriets Side Intet haves at erindre imod,

at den omhandlede Udgift definitivt afholdes af Kæm-
nerkassen, saafremt Borgerrepræsentanterne, hvis Er-

klæring om delte Punkt savnes, dertil maatte give deres

Samtykke, hvorimod man i modsat Fald maa overlade

Vedkommende at sbge Belobet betalt af de ovennævnte

21 Embedsmænd og Borgere, overeensstemmende med

det forommeldte af dem i sin Tid givne Tilsagn. —
Indenrigsministeriel den 1. Decembr. 1854.

Indenrigsministeriets Skrivelse til Amtmanden % Decbr.

over Nord- og Oster- Amtet, ang. Administra-
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tionen af Thingore Kloster. Khavn den 2. Decbr.

JDecbn j§54. — Isl. Copieb. 1854, Nr. 865.

Ved Skrivelser af 9. Septbr. og 23. Oktobr. sidsti.

har Hr. Amtmanden herlil indberettet, at da Admini-

strator for Thingore Klostergods, R. M. Olsen, som

Eier af Jorden Thingore tilegner sig forskjellige Rettig-

heder, nemlig: deels nogle Drivreltigheder, deels det

saakaldte Vididalsfjeld, der formenlligen tilhorer Klo-

sterets Jorder, og han ikke godvilligen har villet fra-

falde sine Prætensioner med Hensyn til bemeldte Rettig-

heder, vil i denne Henseende Sogsmaal imod ham

blive anlagt, samt at De derhos har fundet Dem for-

anlediget til af denne Grund at opsige ham Admini-

strationen til næstkommende Fardag, i Henhold til den

for ham i sin Tid udfærdigede Instruction.

Foranlediget heraf, og efter at Ministeriel fra Ad-

ministrator Olsen har modtaget deels en Besværing

over den saaledes skete Opsigelse, deels et Andragende

om, at Sags Anlæg i bemeldte Anledning maa blive

frafaldet, ledsaget af en Fremstilling af de Grunde,

hvorpaa han slotler sin formentlige Ret til de omhand-

lede Eiendomme og Rettigheder, undlader man ikke

tjenstl. at melde, at der, efter hvad der af Hr. Amtmanden

er anftfrt, ikke fra Ministeriets Side haves Noget imod,

at den omhandlede Retslrælte underkastes Domstolenes

Afgjorelse, og at der til den Ende anlægges Sag imod

Administrator Olsen, hvorimod Ministeriet ei finder, al

der har været tilstrækkelig Anledning til af den om-

handlede Aarsag al opsige Administrator Olsen, der i

Aaret 1841 er af Amtet ansat paa det.daværende Rente-

kammers forventende Approbation, hvilken ogsaa er

meddeelt ved Rentekammer-Skrivelse af 1. Mai s. A.,

bemeldte Tjeneste, og maa Ministeriel derfor tjenstl.

anmode Hr. Amtmanden om, at stille Udforeisen af den

omhandlede Opsigelse i Bero, indtil Sagens endelige

Udfald kjendes, da det derefter vil komme under nær-
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mere Overveielse, hvad der i bemeldte Henseende kan 1854.

være at forelage. Næst endnu at bemærke, at Admi-"^^^
nislrator Olsen er direkte underrettet om denne Reso-

lution, undlader man ikke slutteligen, efter Deres Be-

gæring, hoslagt at fremsende de med Amtets Skrivelse

af 15. Juli 1835 indsendte Bilage, 7 i Tallet, hvilke

efter Afbenyttelsen bedes tilbagesendte hertil. — Inden-

rigsministeriet den 2. Decembr. 1854 ^

Indenrigsministeriets Skrivelse til Stiftamt- *- Decbr

manden over Island, ang. de for Island gjeldende

Qvarantaine-Bestemmelser. Khavn den 2. Decbr.

1854. — Jsl. Copieb. 1854, Nr. 868. - Islandsk: Tffi.

um stj6rnarmål. Islands I, 24.

I en med Hr. Stiftamtmandens behagelige Ytlringer

af 21. Septbr. sidsti. til Justitsministeriet indkommen

Skrivelse har Byfogden i Reykjavik andraget paa, at

det ved vedkommende Ministeriums Resolution maattc

blive afgjort, hvorvidt Loven af 10. Maris 1852, an-

gåaende Ophævelsen af de i tidligere Anordninger for

Danmark paabudne Qvaranlaine - Foranstaltninger mod

den gule Feber og den asiatiske Cholera, maatte være

anvendelig paa Island.

Foranlediget heraf skulde undertegnede Ministerium,

der, som Hr. Stiftamtmanden af Ministeriets Circulair-

Skrivelse af 5. Juli 1851 bekjendt, i bemeldte Aar, efter

Overeenskomst med Finansministeriet, har overlaget

bedeisen af Qvarantainevæsenet for Islands Vedkom-

mende, ikke undlade til behagelig Efterretning og Be-

kjendlgjbrelse tjenstl. at melde, at ligesom Loven af

4 0. Marts 1852 ikke hidtil er gjort gjeldende for Is-

land, saaledes maa man finde Betænkelighed ved for

) Ministeriets Skrivelse lil Administrator R. M. Olsen af

samme Datum, indeholdende Meddelelse af samme Ind-

hold. Copieb. sst. Nr. 866.
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te

4854. Tiden al foranledige sammes Udvidelse dertil, især da

^jfafo^
Handelen nu er frigivet for Fremmede, og vil der saa-

ledes fremdeles være at forholde efter de hidtil gjel-

dende Bestemmelser, i Henhold til Ministeriets forom-

meldle Girculair- Skrivelse af 5. Juli 1851. — Inden-

rigsministeriet den 2. Decembr. 1854.

2. Decbr. Indenrigsministeriets Skrivelse til Amtmanden

over Nord- og Oster -Amtet, ang. Opforelse af

Bygninger til Hjaleier paa Amts-Gaarden Modru-

vellir. Rhavn den 2. Decbr. 1854. - lsi. Copieb.

1854, Nr. 869.

Efter al Ministeriet, i Anledning af et fra Hr. Amt-

manden indkommet Andragende om, at der til Ud-

redelse af Omkostningerne ved Opforeisen af de for-

nødne Bygninger til en Families Bosættelse paa den

sydlige Deel af den til Deres Embedsgaard Mbdruvellir

borende Hjemmemark, maalte tilstaaes 200 Rd. af Modru-

valla Klosiers Ombudskasse. havde meddeeltDem, at man

ikke ansaae sig befoiet til uden Rigsdagens Mellemkomst

at bevilge den begjærte Sum af Godsintraderne, samt al

Nødvendigheden af den omhandlede Udgift, navnlig for*

saavidt der kunde blive Spbrgsmaal om den omhandlede

Foranstaltnings Hensigtsmæssighed i Tidens Længde, el

heller kunde aulages at være saaledes godtgjort, a l

Belobel, om det blev oplaget paa Budgettet, kunde

ventes bevilget af Rigsdagen, har De i behagelig Skri-

velse af 21. Oktobr. sidsti., næst al vedlægge cn af

tvende af Retten udmeldte Mænd forelagen Besigtelses-

forretning og en fra Administrator for Modruvalla Kloster

indhentet Erklæring, bemærket, at De af Erfaringen

er overbeviist om, at det eneste Middel til at forbind'

Hjemmemarkens Forfald og bringe den i ordentlig Rog^

er at gjenopbygge de sloifede Hjaleier, og at De derfor

i afvigte Foraar har ladet opfore nogle Bygninger til

Beboelse for en Familie paa Gaardens sydlige Iljemm°"
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mark, Nunnuhél kaldet, og dertil henlagt c. V4 Deel af 1854.

Hjemmemarken, men at det formentlig ogsaa vil være ~
Decbr

nbdvendigt, at den tidligere Hjaleie Lækjarbakki atter

forsynes med Bygninger og særlig beboes, og har De

derhos andraget paa. at Ministeriet vilde bevirke Dem

en Understøttelse af 400 Rd. til Opforelse af de nbd-

vendige Bygninger paa Hjaleierne Nunnuh61 og Lækjar-

bakki, hvorimod det kunde paalægges Usufructuarius

at svare aarlig Rente af dette Belbb.

Foranlediget heraf undlader man ikke tjenstl. at

meddele, at Ministeriet ikke seer sig istand til at be-

virke Udbetalingen af det begjærte Belbb af Stats-

kassen, men at det, saafremt Laan maatte kunne er-

holdes af en eller anden offentlig Kasse paa Island,

som ikke staaer under Hr. Amtmandens egen Bestyrelse,

og saafremt De maatte være villig til i Renter og Af-

drag af bemeldte Laan at betale 6 % aarlig, vil komme

under nærmere Overveielse, hvorvidt det maatte kunne

lillades Dem at optage et saadant Laan saaledes, at

samme hviler paa Amtmandsembedet, og forventer man

herom at modtage Deres nærmere behagelige Erklæring.

— Indenrigsministeriet den 2. Decembr. 4 854.

Indenrigsministeriets Kundgjfirelse angaaende 4. Decbr.

Erhvervelsen af islandske Sopas. Khavn den 4.

Decembr. 1854 1
. — Denne Kundgjbrelse er bygget paa

kgl. Resolution af samme Datum. Isl. Depart. Forestill, og

Resol. Prot. 1854, Nr. 59. Kundgjfrelsens danske Text samt

Pasformularen findes vedheftet. - Publiceret 1855 i Reykjavik

og paa Vestmannberne, samt i Snæfellsnes og Bardastrands

Sysseler i Yester-Amtet og i Skagafjords, Oefjords og begge

Mula Sysseler i Nord- og Oster-Amtet; 1856 i Dala, Isafjords

og Stranda Sysseler i Vester- Amtet, samt i Hunavatns og

Thingbe Sysseler i Nord- og Oster-Amtet.

Dansk: Original - Aftryk i det Schultziske Officin, 3 Bl.

i 4to, Fors'te Side Titelblad, den danske Titel 8verst, der

») Indenrigsmin. Skriv. 21. Decbr. 1854.
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4 854. nedenfor den islandske, Resten af Titelbladet dansk: anden

4. Decbr. Side den danske Text med Underskrifter ^Indenrigsminister

— Tillisch osv.)j tredie Side den islandske Text. uden Under-

skrifter; fjerde Side blank; femte Side Pasformularen paa

Dansk alene; sjette Side blank. — Departem. Tid. 1854, S.

1000- 1001. Algreen-Ussings Samling af Love og Anordninger

m. v. Danmark vedkommende, 1854, S. 675—676.

Islandsk: Original • Aftryk med den danske Text (see

ovenfor); Ti'oindi fra alfu'ngi Islendi'nga 1855, Viob. B, S. 73—

74 (Kundgjftr. paa Islandsk; Pasformularen dansk); Norori

III C'855), S. 18—19 (Kundgjorelse og Pasformular i begge

Sprog); Tibindi um stj6rnarmal. Islands I, 24—25 (Kund-

gørelsen alene).

Under 22. Decbr. 1854 ere Skrivelser fra Indenrigsmini-

steriet afgaaede til Ministerierne for Hertugdommerne Slesvig,

Holsteen og Lauenborg, hvormed denne Kundgjorelse over-

sendes, og som Folge deraf er en Bekjendtgjorelse for Slesvig

udkommen fra vedkommende Minister (Raasloff) under 29.

Januar 1855 paa Dansk og Tydsk (Original -Aftryk i det

Schultziske Officin, 2 Bl. i 4 t0
, med Pasformular paa Dansk

alene). Rubr. i Depart. Tid. 1855, S. 142; Algreen-Ussings

Samling af Love og Anordninger m. v. Danmark vedkom-

mende, 1855, S. 3; samt ligeledes en for Holsteen paa Tydsk

alene under 11. Juni 1855 (Gesetz u. Ministerialblatt. 1855

XV. StUck, S. 139). Rubrum i Algreen-Ussings Lovsamling

1855, S. 250.

Kundgjorelse angaaende Erhvervelsen af islandske

S 6' pas.
/ «£' VSjp

I Overeensstemmelsc med en af Indenrigsministe-

riet, i Henhold til § 11 i Lov af 15. April 1854 om

Skibsfart og Handel paa Island nedlagt allerund. Fore-

stilling, har det behaget Ils. M. Kongen allern. at b 1
"

falde, al de i bemeldte Lovs § 5 ommeldte islandske

Sopas udfærdiges ad mandalum af Indenrigsministeriel,

i Overeensstemmelse med den nærværende Kundgjorelse

vedheflede Form, saml al der om at erholde islandsk

Sopas bor indgives et skriftligl Andragende, der, fc> r
"

saavidt samme er stilet lil Indenrigsministeriel, vil være

at skrive paa stemplet Papir af 4. Klasse Nr. 4, til 611
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af de i Lov af 15. April 1854 § 5 nævnte Autoriteter, 1854.

og ledsaget af den i oftnævnte Lov af 4 5. April 1854 4. Decbr.

§ 4 forlangte Erklæring af Skibets Reder eller Redere
'

angaaende Skibels Navn, Hjemsted og Størrelse samt

Skipperens Navn, hvilken Erklæring derhos bor være

attesteret paa den i bemeldte § 4 foreskrevne Mande.

Hvilket herved bekjendlgjdres til Efterretning og

Iagttagelse for alle Vedkommende. — Indenrigsmini-

steriel den 4. Decembr. 1854.

Auglysing um j^ao, hvernig få megi (slenzk leib-

arbréf. -
; .;-a:ir f. 0^<^-^mSw£^> l >M ^-r.? A,

Eplir fyrirmælum fslenzku siglinga- og verzlunar-

laganna 15. dag April- månabar 1854, hefir innanrikis-

sljornin |>egnsam]egast borib undir Hans Hatign kon-

unginn, ab innanrfkissljornin megi i umbobi konungs

l°ggilda J^au hin islenzku leibarbréf, sem um er gelib (

grein léfera laga, og hefir Hans Hatign allramildilegast

Jioknazt ab fallasl å pe&sa uppåslungu og einnig, ab

leioarbréf \>essi skuli vera svo lålandi, sem grejnir i

formi
J)vi, sem fest er vib auglysing j^essa. (>eir, sem

v "ja få fslenzkt leibarbréf, skulu beiba [>ess bréflega

eitlhvert af yfirvoldum J>eim, sem nefnd eru i 5. grein

( •ogunum 15. April 1854, en vi'ki J>eir b6n sinni til

•nnanrj'kisstjérnarinnar, skal rilab b6narbréfib å slimpl-

aban pappfr, 4. flokk Nr. 4; meb bréfi J)essu skal fylgja

sk^rsla frå utgjbrbarmanni eba lUgjorbarmbnnum skipsins,

um nafn skipsins, heimili J>ess og slærb og einnig um

nafn skipsljéra, eins og krafizl er i 4. gr. laganna 15.

April 1854, og skal skyrsla jjessi vera stabfest, eins og

fyrir er mælt f hinni 4. grein, sem ()egar var nefnd.

peiia auglysisl |>annig Bllum, er hlut eiga ab måli,

tø eplirbreytni — Stjérn innanrlkismålanna, 4. dag

December-månnbar 1854.
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1854. Vi Frederik den Syvende &c. G. V., at, eftersom

^J^^T islandsk Sopas er begjært for Skibet . . . ., der er

bestemt til at afgaae fra .... til ... ., og det paa

den i Loven af 15. April 1854 § 4 bestemte Maade er

godtgjort, at fornævnte Skib .... er hjemmehorende

i . . . ., stort .... danske Gommerce-Læster og fort

af Skipper .... fra ... M samt da den i Loven af

15. April 1854 § . . fastsatte Afgift er erlagt med ..•

Rd. Rigsmbnt pr. dansk Commercelæst, i Alt med et

Belob af . . . ., saa byde og befale Vi Alle og Enhver

af Vore Embedsmænd og Undersaatter, som dette Vort

Pas forevises, at lade bemeldte Skib med dets inde-

havende Folk, Passagerer, Gods og Ladning passere,

uden nogen Hinder, Ophold eller Molest i nogen Maade

at gjoTe.

Dette Sopas gjelder kun for de Reiser, Skibet i

Overeensstemmelse med Loven af 15. April 1854 § *

er berettiget til at foretage, og io'vrigt bor Skibets Forer

holde sig de i Lovgivningen indeholdte Bestemmelser

om Benyttelsen og Tilbageleveringen af islandske Sopas

noie efterrettelig, og skal det navnligen som hidtil være

forbudt, under nogetsomhelst Paaskud atudlaane, bort'

leie, pantsætte, sælge eller under nogensomhelst Prætext

at overlade et saadant islandsk Sopas til noget andet

Skib. — Givet i Vor kongl. Residentsstad Kjftbenhavn

den .... 18 . .

Under Vort kongelige Segl.

Efter Hans kgl. Majestæts allern. Befaling.

Islandsk Sopas

for Skibet . . .

fra ....

4. Decbr. Kongelig Resolution ung . Salg af Forstranden

KongSVlk i Oræfum. Frederiksborg Slot den 4.

Decembr. 1854. — Isl. Depart. Forest. og Resol. Pr°t.
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1854, Nr. 58. — I allerund. Forestilling 29. Novbr. andrager 4854.

Indenrigsministeren (Tillisch), at et Staten tilhørende For- 4, Decbr
strandsstykke Kongsvik i Oræfum inden Skaptafells Syssel for

det nærmest foregaaende Aar havde været bortforpagtet for

ikkun 4 Rd. 4 Sk., og at der ikke var Udsigt til fordetforste

at erholde en hb'iere Afgift ; derimod var der Udsigt til at faa

dette Stykke solgt for en hb'iere Købesum end som der svarede

til Renten, og Stiftamtmanden havde derfor foreslaaet, at stille

denne Eiendom til Auktion, hvortil Ministeriet ogsaa havde

givet sit Minde. Ved Auktionen var derpaa nævnte Forstrands-

stykke paa nærmere kongl. Approbation tilslaaet Bonden Jon

Magnusson som Htfistbydende for 122 Rd., hvilket Bud Stift-

amtmanden foreslog at approbere, da dets Renter oversteg den

aarlige Afgift for de sidste 20 Aar med 1 Rd. 54 Sk. aarlig.

Ministeriet erklærer sig ogsaa enigt heri, og indstiller Salget

til Approbation, kun med den af Finantsministeriet stillede

Fordring, at Købesummen skulde betales contant og uden

Henstand, saaledes

:

tt
at indbemeldte Staten tilhorende Forsirands-

stykke, Kongsvik kaldet, i Oræfum inden Skaptafells

Syssel, under Islands Sonder- Amt, maa afhændes til

Bonden Jon Magnusson for den af ham budte Kjobe-

sum, 122 Rd., mod at denne ved Forstrandens Over-

dragelse indbetales contant i Islands Jordebogskasse,

samt ibvrigt under de ved den over Forstranden af-

holdte Auktion bekjendtgjorte Vilkaar".

[Kongelig Resolution]

:

Indstillingen bifaldes. — Frederiksborg Slot den

4. Decembr. 1854 *.

') ved Indenrigsministeriets Skrivelse 13. Decembr. 1854 til

Stiftamtmanden over Island meddeles ham Indholdet af

denne Resolution, med Anmodning om, at foranstalte

Købesummen indbetalt i Islands Jordebogskasse, samt

foranledige Køberen meddeelt Auktionsskøde paa For-

stranden og derom, ved at indsende Landfogdens Qvit-

tering for den indbetalte Kjbbesum, meddele Ministeriet

Underretning. Isl. Copieb. 1854, Nr. 923 5 - Islandsk:

Tioindi um stjdraarmål, Islands I, 26 (med feil Datum

:

31. Decbr.').
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1854. Indenrigsministeriets Skrivelse til Amtmanden

T^ecb^ over Nord- og Oster-Amtet, ang. Althingets Af-

gj oreise af Valgspfirgsmaal. Khavn den 4. Decbr.

1854. — Isl. Copieb. 1854, Nr. 873.

Efter at Ministeriet, i Anledning af en fra nogle

Jordejere og bosiddende Mænd i Hunavatns Syssel ind-

kommen Anke over, at det i f. A. samlede Althing havde

af formelle Grunde forkastet Valget af Suppleanten for

bemeldte Syssel, havde ved Skrivelse til Hr. Amtmanden

af 16. Mai d. A. blandt Andet lilkjendegivet, at Al-

thinget maalte antages at have været competent til al

afgjore det om Gyldigheden af det ommeldte Valg reiste

Spbrgsmaal, har Hr. Amtmanden i behagelig Skrivelse

af 20. Oktbr. sidsti., næst al bemærke, at Valgbestyrel-

sens Fremgangsmaade efter Deres Formening har værel

fuldkommen lovmedholdelig, samt at De ikke kan finde

nogen Bestemmelse for Althingets Myndighed til at de-

cidere Spbrgsmaalet om Valgets Gyldighed med Hensyn

til Valgbestyrelsens Fremgangsmaade, uden at gjb^e

samme til Gjensland for en lovformelig Behandling 1

Overeensstemmelse med de i Althingsforordn. § 62

indeholdte Forskrifter, begjært Dem meddelte de Grunde,

hvorpaa Ministeriets fbrommeldte Resolution er slottet.

I Svar herpaa meldes tjenstl., at da Althingel ved

forelaget Afstemning har afgjort det omhandlede Spbrgs-

maal, maa del, som allerede ved Ministeriets foranfbrle

Skrivelse af 16. Mai sidsti. lilkjendegivet, derved have

sit Forblivende, uden at Ministeriet har fundet Anledning

til at indlade sig paa at undersbge, om og hvorvidt

det Besullat, hvortil Thinget er kommet, er stræng 1

juridisk rigtigt. — Indenrigsministeriel den 4. Decbr-

1854.

4. Decbr. Indenrigsministeriets Skrivelse til Amtmanden

over Nord- og Oster-Amtet, ang. Breve og Post-
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forsendelser til Nordlandet. Khavn den 4. Decbr. ^ 854-

1854. — Isl. Copieb. 1854, Nr. 875.
4^Decb

I Skrivelse til det islandske Departement af 30.

August d. A. har Hr. Amtmanden, med Hensyn til, at

nogle ministerielle Expeditioner ere blevne opsendte

herfra til Nord- og Ost -Amtet med Postskibsleilig-

hederne til Reykjavik i April og Juli Maaneder, istedet-

for at sendes direkte til Ofjord, næst at bemærke, at

der ikke falder nogen Postleilighed fra Reykjavik til

Nordlandet umiddelbart efter det Postskibs Ankomst,

der skal afgaae fra Kjobenhavn i April Maaned, idet

Sommerposten ikke expederes fbrend midt i Juli fra

Amtscontoiret til Sonder- Amtet, og først relournerer

derfra i Begyndelsen af August, yttret Onske om, at

de ministerielle Brevskaber fremdeles som tidligere

maatte blive opsendte successivt med de private Han-

delsskibe, som gaae direkte til Ofjord.

Da det imidlertid maa ansees onskeligt, ligesom

det ogsaa i de Tilfælde, hvor anden Leilighed ikke

haves, er nbdvendigt, at der til Forsendelse af kongl.

Tjenestesager saa meget som muligt benyttes Postbe-

fordring, er det kommet under Overveielse, om ikke

Postforbindelsen mellem Reykjavik og Amtscontoiret paa

Frederiksgave kunde blive saaledes forbget, at der og-

saa i Mai Maaned fra Amtsconloiret afgik en Post til

Reykjavik, der da kunde medbringe Breve dertil til

Porsendelse med det i Mai der fra Landet retournerende

Poslskib, og medtage tilbage de Brevskaber, som paa

samme Tid vare ankomne fra Danmark.

Idet man derfor tjenstl. skulde udbede sig Hr.

Amtmandens Yttringer i denne Henseende behageligen

meddelte, og tillige om, hvorvidt en saadan Foranstalt-

ning maatte kunne iværksættes med de nuværende Res-

sourcer, eller hvor stort Tilskud der til den paa Fi-

nantsloven opfbrte Sum til Befordringen i Island maatte

XK /i. 48
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1854. behoves, og hvorom De i fornodent Fald behageligen

"^^^f vilde conferere med Stiftamtmanden over Island, skulde

man med Hensyn til Deres ovenfor berGrte Yttring om,

at Sommerposten expederes fra Nordlandet til Reykjavik

midt i Juli, og retournerer fra sidstnævnte Sted i Be-

gyndelsen af August, henstille, om det ikke, for at

sætte denne Post i nærmere Forbindelse med Postskibs-

befordringen, maatte være rettere at forandre dens Af-

gangstid fra Nordlandet til i Slutningen af Juli, og dens

Afgangstid fra Reykjavik til omtrent midt i August. —

•

Indenrigsministeriet den 4. Decembr. 1854.

n. Decbr. Indenrigsministeriets Skrivelse til Amtmanden

over Nord- og Oster-Amtet, ang. nogle forment-

ligen bortffirte Fiskere fra Island. Khavn den

11. Decembr. 1854. — hl. Copieb. 1854, Nr.909j -
*

Islandsk: Tftindi um stj6rnarmål. Islands I, 25.

Efter at man havde meddeelt Udenrigsministeriet

Indholdet af den med Hr. Amtmandens behagelige Skri-

velse af 22. Oktbr. 4852 modtagne Udskrift af de ved

Ofjords Syssel optagne Forhorer, til Oplysning om det

paa Island circulerende Rygte, at Snorri Floventsson

af bemeldte Syssel, der i Aaret 1842 forsvandt med

sin Baad og en Besætning af 40 Mand, var bleven op-

tagen af flanderske Skibe og bragt til Flandern, og at

Mandskabet siden brugtes til Fiskeri under Island, og

man derhos havde anmodet bemeldte Ministerium om,

i Henhold dertil at foranstalte yderligere Undersøgelser

anstillede, navnlig ved at lade Listerne over Mandskabet

paa de i Forklaringen ommeldte Skibe for det paa-

gjeldende Aar noie gjennemgaae, har man nu fra be-

meldte Ministerium modtaget en fuldstændig Liste over

det Mandskab, som i Aaret 1851 udgjorde Besætningen

paa de franske Fiskerskibe uSt. Michel" og „Eleonore",

ifolge hvilken der ikke findes i det omhandlede Tids-

punkt at have været nogen Islænder blandt bemeldte

Skibes Mandskab.
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Hvilket Ministeriet ikke har skullet undlade tjenstl. 1854.

at meddele Hr. Amtmanden til behagelig Efterretning.
Ti^Decbr— Indenrigsministeriet den 11. Decembr. 1854.

Indenrigsministeriets Skrivelse til Stiftamt- n. Decbr.

manden over Island, ang. nogle Sporgsmaal i

Anledning af Handelsloven. Khavn den 11. Decbr.

1854. ~ Isl. Copieb. 1854, Nr. 912.

Ved hoslagt at remiltere det med Hr. Stiftamt-

mandens behagelige Skrivelse af 10. i f. M. hertil ind-

komne Andragende, hvori Kjbbmand C. F. Siemsen i

Reykjavik har fremsat forskjellige Sporgsmaal angaaende

Forslaaelsen af Loven af 15. April d. A. om Skibsfart

og Handel paa Island, skulde man, næst at bemærke,

at de under Litr. a og b opkastede Sporgsmaal have

fundet deres Afgjbrelse ved Ministeriets Skrivelse af

21. Septbr. sidsti., til behagelig Efterretning tjenstligst

melde, at der fra Ministeriets Side Intet haves at erindre

imod, at der ibvrigt gives Spbrgeren Besked overeens-

stemmende med Indholdet afByfogdens i Gjenpart hos-

fblgende Skrivelse af 4. i f. M. — Indenrigsministeriet

den 11. Decembr. 1854.

[Bilag].

Skrivelse fra Byfogden i Reykjavik, Vilhjålmur Fin-

sen, til Stiftamtmanden over Island, Greve af Trampe,

dateret 4. Novembr. 1854 (efter Originalen).

Ved at tils-tille mig den herhos tilbagefblgende

Skrivelse, hvori Kjbbmand G. F. Siemsen har fremsat

forskjellige Sporgsmaal angaaende Forstaaelsen af den

under 15. April d.A. udkomne Lov om Skibsfart ogHandel

paa Island m. m., har det behaget Deres Hbivelbaaren-

hed under 26. Septbr. d. A. at forlange min Betænk-

ning over de i bemeldte Skrivelse omhandlede Gjen-

stande meddeelt.

48*
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1854. I denne Anledning skal jeg, ved at remittere Kjob-

. Decbr. mand Siemsens Skrivelse, med Hensyn til de enkelte

i samme omhandlede Punkter ærbbdigst tillade mig at

bemærke Folgende:

ad a&b. Da de her reiste Spbrgsmaal, der gaae

ud paa, hvorvidt fremmede Skibe med Ladning kunne

anlbbe Island uden at medbringe Pas, og Ibse dette

endnu i Island, og i bekræftende Fald, om Passet da

gjelder ikkun for Reisen til Island eller for Tour og

Retour, ville beroe paa Besvarelsen af den af mig til

Deres Hbivelbaarenhed under 8. August d. A. gjorte

Forespbrgsel, angaaende de forskjellige Tilfælde, hvori

islandsk Sbpas efter den nye Handelslov vil kunne

Ibses i Island, skal jeg med Hensyn til dette Punkt

henholde mig til hvad jeg i nysnævnte min Skrivelse

har yttret.

ad c. I det her ommeldte Tilfælde, nemlig naar

Skibe med Steenkul anlbbe Island, ikke for at handle,

men kun for at aflevere Kullene til danske eller frem-

mede Dampskibe, og derefter gaae Retour i Ballast,

kan jeg ikke skjbnne rettere, end at det er en Selv-

følge, at islandsk Sbpas maa Ibses, og det sædvanlige

Pasgebyr, 2 Rd. pr. Commercelæst, betales, da der

ingen Bestemmelse findes i Handelsloven, der for de 1

omhandlede Tilfælde kunde hjemle nogen Undtagelse

fra Hovedreglen; da en Undtagelse for dette Tilfælde

vilde medfbre Elusioner, hvilke del vilde være umuligt

at forhindre, og da endelig det omhandlede Forhold

næsten altid vil oplbse sig i en virkelig Handel.

ad d, e og f. Hvad angaaer det her opstillede

Spbrgsmaal, om hvorvidt den i Lovens § 4 ommeldte,

,

af vedkommende Autoriteter attesterede Erklæring fra

Rhederen, om Skibets Navn, Hjemsted og Stbrrelse,

samt Skipperens Navn, er en aldeles nbdvendig Be*

tingelse for Erhvervelsen af islandsk Sbpas, saaledes,

at Skibet bliver at afvise naar det ikke medbringer

en saadan Erklæring, eller om i dette Tilfælde Skip-
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peren kan afgive en Erklæring i Rhederens Navn, da 1854.

kan jeg ikke andet end ansee del for utvivlsomt, at H. Decbr.

man i denne Henseende maa holde sig lil Lovens tyde-

lige og bestemte Forskrift, af hvilken det formentlig

maa være en ligefrem Folge, at naar den omhandlede

Form ikke er iagttagel, vil Skibet ikke kunne erholde

islandsk Sb'pas, og samme altsaa ikke kunne tilstedes

nogen Handel paa Island. At Skipperen ifolge saavel

dansk som fremmed Lovgivning i mange Tilfælde kan

optræde paa Rhederens Vegne og handle i hans Navn,

kan formentlig ikke i denne Henseende komme i Be-

tragtning, eller medfbre, at Skipperens af vedkommende

Autoritet attesterede Erklæring kunde træde i Stedet

for Rhederens, da Loven udtrykkelig fordrer en Er-

klæring fra den Sidstnævnte. En anden Sag er det,

at det vistnok kan være tvivlsomt, om den i Loven

valgte Form for Tilveiebringelsen af de omhandlede Be-

visligheder vil vise sig at være i det Hele taget hen-

sigtsmæssig; men herom skal jeg saa meget mindre

yttre mig, som en Forandring i denne Henseende ikke

kunde skee, uden ved ny Lov, hvorom der selvfdlgelig

ikke for Tiden kan være Tale.

ad g. Forsaavidt der under dette Litr. spbrges,

om en Spekulanthandler vil kunne oplægge Varer paa

Landet under aaben Himmel og fore Handel der, da

or det vistnok utvivlsomt, at dette Sporgsmaal ube-

tinget maa besvares benægtende, saavel ifolge Ind-

holdet af Lovens § 3 (jfr. Ordene: udog kun fra Skibet"),

som ifolge hele Aanden i den om Spekulanthandelen

gjeldende Lovgivning.

ad h. Det her fremsatte Sporgsmaal, om Speku-

lanthandlerne efter Lovens § 3 forst kunne uden Ind-

skrænkning i Tiden handle med de bosatte Kjobmænd,

og derefter i det i Paragraphen ommeldte Tidsrum af

4 Uger drive Handel med Indvaanerne, eller om Han-

delen med Indbyggerne skal finde Sted forst, er vel

ikke udtrykkelig besvaret i Loven, men efter Udtryk-
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1854. kene i Paragraphen og Aanden i Lovens Bestemmelser

11. Decbr. synes den naturligste Regel at være den, at ligesom
"""^ ~*

det maa staae et Skib frit for, gjentagne Gange paa

samme Reise at anlobe et Handelsted, for der, uden

Indskrænkning i Tiden, hver Gang at afhænde Varer

til de faste Handlende, eller oplægge Varer hos dem

til Forhandling, saaledes vil det ikke kunne forbydes

Samme at benytte sin Ret til saadan Handel med de

bosatte Kjbbmænd, baade forend det paabegynder sin

Handel med Indvaanerne og efter at det for denne

fastsatte Tidsrum af 4 Uger er forlobet, saavel som

samtidig med samme, hvorimod Handelen med Ind-

byggerne, naar den engang er begyndt, hvorom Ved-

kommende rettest vilde have at afgive sin Erklæring

til Politimesteren, formentlig vil uden Afbrydelse være

at fortsætte, enten i den hele i Paragraphen bestemte

Tid af 4 Uger, eller, naar han i Henhold til Plak. 28.

Decbr. 4 836 § 10 maatte onske at dele Tiden, da i

den af ham valgte kortere Tid, uden at det kunde til-

stedes ham at handle den ene Dag med Indbyggerne

og den anden med de bosatte Handlende, eller t. Ex-

om Loverdagen erklære, at han nu vil standse med sin

Handel med Indbyggerne, og saa igjen begynde den

om Mandagen. I Tilfælde af, at Vedkommende maatte

blive overbeviist om, i længere Tid end de fastsatte

4 Uger at have drevet Handel med Indbyggerne, maatte

han derhos formentlig være at ansee efter Lovens § 9.

ad i. Med Hensyn til den heromhandlede Norm

for Reduktionen af fremmed Læstedrægtighed til danske

Commercelæster, antages de fornodne Regler i denne

Henseende at ville af vedkommende Ministerium blive

meddelte de paagjeldende Autoriteter, hvorfor jeg ikke

herom yderligere skal yttre mig.

ad k. Det lader sig vistnok ikke nægte, at en

saadan Transithandel, som her omhandlet, vilde kunne

finde Sted, men ligesom dette dog efter de herværende

Forholde ikke let kunde tænkes uden ved en vitterlig
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falsk Angivelse fra Afladerens Side, der temmelig let 1854.

vilde blive opdaget, saaledes har den samme Leilighed 11. Decbr.

lil saadan Trafik allerede fundet Sted efter den hidtil

gjeldende Handelslovgivning, uden at det er bekjendt,

at noget Exempe! er forekommet paa samme, og det

forekommer mig derfor, at der ikke for Tiden kan være

nogen særdeles Anledning til at træffe Forholdsregler

i den omhandlede Henseende.

ad l & m. Forsaavidt det her er antaget, at et

Skib, der ikke er forsynet med Sundhedspas, bor efter

Bestemmelserne i den nye Handelslov ubetinget af-

vises, da kan jeg ikke antage, at dette er Lovens Me-

ning, idet Bestemmelsen i Lovens § 8 vistnok maa

forstaaes overeensstemmende med § 2, saaledes, at

Mangelen af Sundhedspas alene vil medfore, at Be-

sætningens Sundhedstilstand underkastes den fornodne

Undersogelse, og al Skibet i fornodent Fald lægges

under Qvarantaine.

Hvad angaaer de forovrigt af Andrageren fremsatte

Yttringer, betræffende de Kræfter, Politiet maatte have

tø at bringe fremmede Skibe eller Sejfolk til at adlyde

sine Befalinger, skal jeg alene henholde mig til, hvad

jeg i denne Henseende har yttret i Skrivelse til Deres

Hoivelbaarenhed af 8. August d. A., hvortil jeg ikke

for Tiden finder Anledning til at foie videre.

ad n. I de enkelte Tilfælde, hvor det hidtil bar

været fornodent, har man her ved Jurisdiktionen an-

vendt dertil for den enkelte Leilighed beskikkede Mænd
som Translateurer, hvilken Fremgangsmaade antages at

ville fremdeles for det forste kunne komme til An-

vendelse, indtil man i al Fald har seet, hvorledes For-

holdene under Handelsfriheden ville gestalte sig.

ad o. Med Hensyn til dette Punkt skal jeg kun

bemærke, at det vistnok vilde være onskeligt, om en

Afgift til Communen kunde blive paalagt baade frem-

mede og indenlandske Handlende, der drive Handel

fra Skibet, et Onske, der icWrigt hidtil har i samme
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Grad gjort sig gjeldende med Hensyn til Spekulant-

handlerne. Da imidlertid en saadan Foranstaltning for-

mentlig ikke vilde kunne gjores gjeldende uden ved

Lov, skal jeg ikke ved denne Lejlighed desangaaende

gjbre noget Forslag.

ad p. Da jeg har Grund til at antage, at der an-

gaaende Lodstvangs Indførelse her ved Reykjavik, eller

Forhcnelse af Lodslaxten, vil fra Lodserne selv blive

indgivet Andragende, skal jeg udsætte indtil da at yttre

mig over dette Spbrgsmaal.

Reykjavik Byfogedcontoir, den 4. Novembr. 4854.

(undertegnet)

V. Finsen.

Decbr. Indenrigsministeriets Skrivelse til Handels-

huset Orum §f Wulff, ang. Eftergivelse af Læste-

Afgift ved Udforsel. Khavn den 15. Deeembr.

1854. lsl. Copieb. 1854, Nr. 925.

I Skrivelse af 30. i f. M. har Handelshuset, næst at

bemærke, al det Samme tilhorende Skib
{(
Freyja", dræglig1

89 danske Commercelæster, i afvigte Sommer blev expe-

deret fra Eskefjord til Liverpool, men ved Ankomsten

dertil blev, uden at Ladningen der blev oplosset, sendt

derfra til Kjobenhavn, anholdt om Frilagelse for at er-

lægge den anordnede 14 Marks Afgift af bemeldte Skib

for denne Reise, i Retaling for hvilken Afgift Handels-

huset under 16. i f. M. har accepteret en af Faktor

H. H. Svendsen paa Eskefjords Handelsted til Syssel-

mand Thorstensens Ordre udstedt, 3 Maaneder efter

Sigt betalbar, Anviisning paa 207 Rd. 64 Sk.

I denne Anledning undlader man ikke herved ^
meddele, at Ministeriet efter de oplyste Omstændigheder

tillader, at den omhandlede Afgift for bemeldte Reise

bortfalder, samt at Finansministeriel under D. D. her-

fra er meddeell del Fornodne i bemeldte Henseende.

— Indenrigsministeriet den 15. Deeembr. 1854.
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Indenrigsministeriets Skrivelse til Stiftamt- 1854.

manden over Island, ang. Blanketter til islandske
21^e^r

Sopasse og deres Udfyldning. Khavn den 21 . Decbr.

1854. — Isl. Copieb. 1854, Nr. 943. - Den som Bilag

vedfbiede Extrakt af Finansministeriets Circul. 1851 er trykt

paa et Halvark i Folio, og paa Dansk og Islandsk i Nor&ri

Hl C 1854), S. 20.

Ved i Henhold til § 5 i Loven af 15. April d. A.

om Skibsfart og Handel paa Island forelbbigen at tilstille

Hr. Stiftamtin. 6 Blanketter til islandske Sopas, betegnede

Nr. 1— 6 incl., tilligemed el Antal Exemplarer af don

i Henhold til samme Lovs § 10 udarbeidede Extrakt

af de vigtigste den islandske Handel vedkommende Be-

stemmelser 1
til Aflevering til Byfogden i Reykjavik 2

,

der derefter vil have al udfylde de ommeldte Blan-

ketter forinden Passene udleveres, og ved tillige at

fremsende Exemplarer af en under 4. i d. M. udkom-

men Kundgjorelse om Erhvervelsen af bemeldte Sopas,

samt en Extrakl af Finantsministeriels Circulaire af 18.

Novembr. -1851, der indeholde Reglerne for, hvorledes

fremmede Skibes Maal blive at reducere til danske

Gommercelæster, skulde man, næst at bemærke, deels

al et storre Antal Exemplarer af Blanketter til islandske

Sopasse vil blive eftersendt med de fbrste Foraarsskibe,

deels at del fornbdne Anlal Blanketter til bemeldte

Sopasse m. v. vil med den fbrste faldende Skibsleilig-

hed blive opsendt direkte til Sysselmanden paa Vest-

mannbe 8
,

tjenstl. have Dem anmodet om, behageligen
i

—

—

') Oversigt over de i denne uExtrakt" optagne Lovbud see

under Lov 15. April 1854.

*) i Skrivelsen til Amtmanden i Vester-Amtet staaer :
„Syssel-

manden i Snæfellsnes Syssel", og i Skrivelsen til Amt-

manden i Nord- og Oster-Amtet : „Sysselmanden i Oefjords

Syssel".

•\) i Skrivelsen til Amtmanden i Vester-Amtet staaer: „Svssel-

manden i Isafjords Syssel" j til Amtmanden i Nord- og

Oster-Amtet: „Sysselmanden i Scinder-Mula Syssel".
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4854. at ville paasee, at der af de nævnte Embedsmænd af-

21. Decbr. lægges et nbiagtigt aarligt Regnskab over de udleverede

Blanketter, hvilket Regnskab derefter forventes hertil

indsendt til Revision, samt at de for lbste islandske

Sopas indkomne Belob i rette Tid af Vedkommende

indbetales i Jordebogskassen i Island eller pr. Anviisning

i Finantshovedkassen her i Staden, og er det ibvrigt

en Selvfølge, at den af bemeldte Embedsmænd i sin

Tid for de dem betroede Oppebbrseler stillede Caution

ogsaa vil tjene til Sikkerhed for, hvad de i den her

omhandlede Anledning oppebære.

Idet man endnu tilfdier, at de Underhandlinger,

som gjennem Udenrigsministeriet ere blevne forte i

Anledning af den i den ovennævnte Lovs § 7 inde-

holdte Bestemmelse, ikke ere endnu saavidt fremmede,

at en endelig Bestemmelse i denne Henseende har

kunnet tages, men at dette ventes at ville skee saa

betids, at Underretning derom vil kunne meddeles Hr.

Stiftamtmanden inden Loven træder i Kraft, skulde man

dog hvad England angaaer allerede her bemærke, at

da denne Slat saavel i Moderlandet som i Golonierne

indrbmmer det danske Flag fuldkommen Ligeberettigelse

med det nationale, med Hensyn saavel til Vare- som

Skibsafgifter, er det en Selvfblge, at der intet Spttrgs-

maal kan være om at bringe Bestemmelsen i den

nævnte § i Anvendelse paa de under engelsk Flag

farende Skibe. — Indenrigsministeriet den 21. Decembr.

1854 K

[Bilag],

Ifblge Finansministeriets Circulaire af 18. Novbr.

1851 blive fremmede Skibes Maal at reducere til danske

Cominercelæster paa fblgende Maade:

') under samme Datum ere ligelydende Skrivelser (med de

angivne Forandringer) afgaaede fra Indenrigsministeriet til

begge Amtmændene. Copieb. sst. Nr. 944—945.
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\ dansk Commercelæsl ansees at være liig: 1854.

2,io engelske Tons, naar der er Sporgsmaal om eneelske
° 21. Decbr.

tremastede Skibe og Brigger.

4,99 engelske Tons for engelske Skonnerter, Galeaser,

Slupper og deslige Fartoier.

1.51 preussisk Normallæst for preussiske tremastede

Skibe og Brigger.

1,42 preussisk Normallæst for preussiske Skonnerter,

Galeaser, Slupper og deslige mindre Fartoier.

1,05 svensk svær Læst for svenske Skibe i Alminde-

lighed.

1,05 hollandsk Læst for hollandske Skibe i Alminde-

lighed. ;i< \>ui$:'*V.

2,25 franske Tonneaux for franske Skibe i Almindelighed.

2,74 amerikanske Tons for amerikanske Skibe i Al-

mindelighed.

0,72 meklenborgsk Læst for meklenborgske Skibe i Al-

mindelighed.

0,75 hamborgsk Læst for hamborgske Skibe i Almin-

delighed.

0,87 norsk Læst for norske Skibe og Fartoier over 5

norske Læster.

0>65 norsk Læst for smaa Jagter og Dæksbaade paa 5

norske Læster og derunder.

2.52 russisk Tons) ,

i . .
f

.[for russiske Skibe i Almindelighed.

2,50 spanske Tonnelades for spanske Skibe i Alminde-

lighed.

Indenrigsministeriets Skrivelse til Udenrigs- 21 Decbr.

ministeriet, ang. Udsendelse af Blanketter til is-

landske Sfipasse. Khavn den 21. Decbr. 1854.—
lal. Gopieb. 1854, Nr. 946.

Som Udenrigsministeriet bekjendt, er det i Lov af

15. April d. A. om Skibsfart og Handel paa Island,

dens § 5, blandt Andet bestemt, at de i bemeldte Lov
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\ 854. omhandlede islandske Sopas kunne erholdes hos de

21*^ecbr
^ ans^° Consuler paa de vigtigere Sopladse i Europa.

Idet man i Henhold til Udenrigsministeriets i Skri-

velse af 3. April 1850 derom givne Tilsagn tør gjbre

Regning paa, at velbemeldle Ministerium vil besorge

de af undertegnede Ministerium til de nye islandske

Sopasse udfærdigede Blanketter tilsendte fornævnte kgl.

Consuler til Udfyldning og Udlevering, vil det, forinden

videre i denne Henseende herfra foretages, være nod-

vendigt at kjende Resultaterne af de Underhandlinger,

som af Udenrigsministeriet i Henhold til Skrivelse herfra

af 25. April d. A. formenlligen ere blevne farte med for-

skjellige fremmede Stater, navnlig Spanien, Frankrig og

Neapel, i Anledning af det i ovennævnte Lovs § 7 tagne

Forbehold med Hensyn til de Stater, der ikke indramme

danske Skibe eller disses Ladninger Ligeberettigelse

med deres egne, og man skulde derfor tjenstl. udbede

sig velbemeldte Ministeriums gode Ytlringer herom, det

snareste skee kan, behageligen meddelte. — Inden-

rigsministeriet den 2J. Decembr. 1854.

29. Decbr. Kirke- og Underviisnmgs-Ministeriets Skrivelse

til Stiftsøvrigheden i Island, ang. Udbetalings*

maaden af Stipendier ved Pastoral - Seminariet

i Reykjavik. Khavn den 29. Decbr. 1854. —
hl. Copieb. 1853, Nr. 959.

Efter i behagelig Skrivelse af 25. Juli sidsti. at

have modtaget Hr. Stiftamtmandens og D. Hoiærværdig-

heds Ytlringer over de i den 22. Antegnelsespost li'

Regnskabet for den islandske lærde Skoles Indlægter

og Udgifter i Aaret til i. August 4 849, samt den 46.,

54. og 53. Antegnelsespost til samme Regnskab for

Aaret ,til 1. August 1848 opkastede Spbrgsmaal om

Skolestipendiernes forskudsvise Udbetaling, om Deling

af Stipendieportionerne ved Præsteskolen, samt om

disses Udbetaling btir skee efter Forslag fra Forstan-
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deren, skulde man ikke undlade til behagelig Efterret- 1854.

ning og videre forneden Foranstaltning tjenstl. at melde, 29. Decbr.

at der fra Ministeriets Side Intet findes at erindre imod,
*~*m~>~*-*

at det i bemeldte Henseende indtil videre har sit For-

blivende ved den hidtil fulgte Fremgangsmaade, dog

at det ved Stipendiernes forskudsvise Udbetaling iagt-

tages, at Modtagerne udstede et Revers, hvori de for-

pligte sig til i paakommende Tilfælde at tilbagebetale

samme. — Ministeriet for Kirke- og Undervisnings-

væsenet den 29. Decembr. 4854.
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Academie, see Universitetet.

Administration, Administratorer, see Jordegods-

Administration.

Afgiftsvæsenet, see Handel og Skibsfart, Skatter og Af-

gifter, Sportelvæsenet, Tiende.

Agerdyrknings-Redskaber, see Landbovæsenet.

Akter i Sager, see Retterne.

Akureyri (Oefjord).

1851. 19. Mai. Kgl. Resol. ang. Optørelse af en

Kirke paa Akureyri (Oefjord)*

— 27. Mai. Indenrm. Skriv. ang. Kjob af Odd-

eyri til Kjbbstadgrund for Akur*

eyri.

1852. 14. April. Bevilling for et Selskab til at an-

lægge et Bogtrykkeri paa Akur-

eyri.

— 14. April. Indenrm. Skriv. ang. en ansbgt Un-

derstøttelse til en Kirkebygning

paa Akureyri.

1853. 18. Mai. Justitsmin. Skriv. ang. Godtgørelse

for leveret Fattigmedicin ft'a

Apotheket paa Akureyri.

1854. 10. Januar. Indenrm. Skriv. ang. Tilfdrsel at

Korn til Handelstederne i Nord-

og Oster-Amtet.
f— 8. April. Indenrm. Skriv. ang. Udredelsen at

Lon for en Politibetjent paa

Akureyri.

Alimentationsbidrag, see Fattigvæsen, LtJsagtighed.



Althinget,

jevnf. Forfatning, Lovgivning, Provindsialstænderne.

1862. 12. Mai. Kgl. Kundgjorelse til den islandske

Befolkning.

— 21. Mai. Indenrm. Skriv. ang. Islands poli-

tiske Forhold m. v.

— 18. August. Indenrm. Skriv. ang. det til Al-

thingets Bogsamling bestemte

Pengebelob for Sessions-Aaret

1851.
— 28. Septbr. Indenrm. Skriv. ang. Valgene til

Althinget i Island.

— 30. Septbr. Indenrm. Skriv. ang. Valg af Em-
bedsmænd til Althinget.

— 4. Decbr. Indenrm. Skriv. ang. Bereguing af

Administrations-Salair.

1853. 2. Marts. Plak. ang. Udredelsen af Omkost-
ningerne til Althinget.

— 18. Mai. Kirke- og Underviisn. Minist. Skriv.

ang. Udarbeidelse af Udkast til

en Forordning for Island, ang.

San- og Helligdagenes Hellig-

holdelse.

— 22. Mai. Kgl. Resol. ang. Forelæggelse for

Althinget af de i Island udforte

Jordtaxalions-Arbeider *.

— 23. Mai. Kgl. Bekjendtg. til Althinget, ang.

Resultaterne af Thingets Session

i 1849.
— 23. Mai. Juslitsmin. Skriv. ang. Forslag om

Udvidelse til Island af nogle

almindelige Anordninger for

Danmark.
— 24. Mai. Indenrm. Skriv. ang. Oversendelse

af Lov-Udkast til Forelæggelse

for Althinget.
— 24. Mai. Indenrm. Skriv. ang. Matrikelsagens

Forelæggelse for Althinget (S.

430 Anm.).
— 24. Mai. Indenrm. Skriv. ang. Oversendelse

af Akter, vedkommende Al-

thingssagerne.

') Uddrag af Indenrigsministerens (Orsteds) Forestilling, med
Datum 21. Mai J853, er trykt i Tic. fra aljnngi Islendmga
1853, Vibb. A, S. 18.

*
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1853. 31. Mai. Indenrm. Skriv. ang. Regninger for

Udgifter ved Althingsmænds
Valg.

1854. 16. Mai. Indenrm. Skriv. ang. Althingets For-

kastelse af et Suppleantvalg.
— 9. Juni. Indenrm. Skriv. ang. Althingsmænds

Indkaldelse til Sessionerne.
— 20. Juni. Indenrm. Skriv. ang. Hunavatns Sys-

sels Repræsentation paa Al-

thinget.

— 2(>. Juni. Indenrm. Skriv. ang. Amtmandens
Forbud imod en Læges Mode
som Althingsmand.

— 4. Decbr. Indenrm. Skriv. ang. Althingets Af-

.gjb'relse af Valgspdrgsmaal.

Amtmændene,.^ Embeder, Embedsmænd, Repartitionsfond .

Amtsrepartitionsfond, see Repartitionsfond.

Annexkirke, see Kirker.

Apothek, Apothekere, see Medicinalvæsenet.

Amarstapi, Arnarstapa Ombud, see Jordegods-Adnri"

nistration.

Arnæ Magnæi Stiftelse, see Legater og Stiftelser.

Arrester, see Criminalvæsenet.

Arv og Skifte.

1851. 10. Juni. Justitsmin. Skriv. ang. Bestyrelsen

af Umyndiges Midler.

— 25. Novbr. Lov om den svævende Statsgæld-

1853.- 7. Januar. Lov om den svævende Statsgjæ^'
— 23. Mai. Kgl. Bekjendtg. til Althinget, ang-

Resultaterne af Thingets Session

i 1849 (I, 4).— 23. Mai. Justitsmin. Skriv. ang. Forslag om

Udvidelse til Island af nogle

almindelige Anordninger f° r

Danmark (Lov af 25. April 1850).

— 11. Juni. Justitsmin. Skriv. ang. Disposition

imod Norske Lovs Bestemmelser.

Auktioner.

1853. 24. Mai. Indenrm. Skriv. ang. at offentligt

Jordegods i Island for Tiden ei

sælges (S. 533).
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1853. 28. Septbr. Indcnrigsmin. Skriv. ang. Salg af

Forstrandsstykket Kongsvfk i

Skaptafells Syssel.

1854. 4. Decbr. Kgl. Resol. (Indenrm. Skr. 13. Decbr.)

ang. Salg af Forstranden Kongs-
vfk i Oræfum.

Banken, see Pengevæsenet.

Begravelse i Stilhed (Canc. Skriv. 3. August 1838), S.

712-714 Anm.

Bevillinger.

J852. 14. April. Bevilling for et Selskab til al an-

lægge et Bogtrykkeri paa Akur-

eyri.

1853. 8. April. Kgl. Resol. ang. Bevilling paa Eneret

til Tangbrænderi m. m.
— 8. April. Kgl. Bevilling paa Eneret til i Island

at anlæggé og drive Tang-
brænderi og Fabrik for Tilbe-

redning af Tangaskens Stoffer.

1854. 1 1. April. Indenrm. Skriv. ang. Nødvendig-
heden af en Bevilling til An-
læggelse af et Bogtrykkeri paa
Island.

—
• 24. Juli. Kgl. Resol. ang. Bevilling til Tele-

graph- Anlæg over Island til

Amerika.
— 10. August. Kgl. Resol. ang. Bevilling for Oberst

Shaffner til Anlæggelse af en

Telegraphlinie over Island.

— 10. August, Bevilling for Oberst Tal. P. Shaffner

til Anlæg af Telegraphlinie fra

Nordamerika til Kjobenhavn.

Biskoppen, see Geistligheden, Pastoralseminariet, Skolen.

Bisp e Stolen e, jevfif. Geistligheden, Kirker.

1853. 27. Januar. Isl. Depart. Skriv. ang. nogle Præ-

sters Mensale af forrige Holum
Bispestol.— 18. Marts. Kgl. Resol. ang. den forrige Holum
Domkirkes Vragrettigheder.~

* 29. Marts. Kirke- og Underviisn. Minist. Skriv.

ang. samme (S. 400—401 Anm.).
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Bibelselskab, see Selskaber.

Bis mere, see Maal og Vægt.

Brændevilns-Åfgifts GodtgjOrelse, see Gonsumtion-

Bad g et, see Finantserne.

Byfoged, see Reykjavik.

BygSOl, see Jordegods-Administration.

Bttger, Bogtrykkeri, Bibliothek, m. v.,

jevJif. Literatur.

1851. 3. Januar. Lov om Pressens Brug.
— 30. April. Justitsmin. Skriv. ang. Stiftsbogtryk-

keriet og sammes Drift og Be-

styrelse.

— 27. Mai. Indenrm. Skriv. ang. Nord-.og Osler-

Amtets Bibliothek.

— 23. August. Kirke- og Underviisn. Minist. Skriv.

ang. Anskaffelsesmaaden af d e

til Skolens Brug nbdvendige
Skoleboger.

— 27. Septbr. Indenrm. Skriv. ang. Udsalget af

dausk-islandsk Ordbog.
1852. Februar. Forslag til Lov om Tillægsbevilling

til Finantsloven for 1851—485^
(dansk-islandsk Ordbog).

— 14. April. Bevilling for et Selskab til at an-

lægge et Bogtrykkeri paa Akur-

eyri.

— 29. Juni. Isl. Depart. Skriv. ang. Subscription

paa Lovsamling for Island.

— 18. August. Indenrigsm. Skriv. ang. det til Al-

thingets Bogsamling bestemte

Pengebelob for Sessions-Aaret

— 14. Septbr. Kirke- og Underviisn. Minist. Skriv-

ang. nogle Forslag til Reformer

ved Latinskolen i Reykjavik

(Bogers Indkjob m. m.).

— 4. Novbr. Indenrm. Skriv. ang. Bekostning tf

Udgivelsen af en statistisk Be-

skrivelse af Island.

1853. 23. Mai. Justitsmin. Skriv. ang. Forslag om
Udvidelse til Island af nogle

almindelige Anordninger for

Danmark (Lov af 25. April i 850

;

Lov af 3. Januar 1851).
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1853. 15. August. Codicil af Charles Kelsall, Esq.,

indeholdende Gave af en Penge-
sum til Opforelse af Bibliothek

for Skolen i Reykjavik.

— 24. Septbr. Statsregnskab for Aaret fra 1. April

1852 til 31. Marts 1853 (dansk-

islandsk Ordbog).
1854. 11. April. Indenrm. Skriv. ang. Nodvendig-

' heden af en Bevilling til An-

læggelse af et Bogtrykkeri paa

Island.
—

- 28. August. Kirke- og Underviisn. Minist. Skriv.

ang. nogle Forslag i Henseende
til Underviisningen i Latinskolen

(Skolens Bibliothek).

Borneskole, jevnf. Thorchilii Barneskole-Legat.

1853. 24. Mai. Indenrm. Skriv. ang. Oversendelse

af Lov-Udkast til Forelæggelse

for Althinget (For. om en Børne-

skole i Reykjavik).

1854. 7. August. Gavebrev af Repstyrer J>orleifur

Kolbeinsson og Hustru paa en

Jord til Bbrneskolen paa Eyrar-

bakki.
— 8. August. Gavebrev af Bonde Einar Sigurdsson

paa en Capital til Borneskolen

paa Eyrarbakki.

Capel, see Kirker.

Cape lian, see Geistligheden.

Capitelstaxt,
jevnf. Geistligheden, Jordegods-Administration, Kirker, Skatter

og Afgifter, Tiende.

1851. 16. Januar. Capitelstaxt for Hunavatns og Skaga-
fjords Sysseler, fra Medio Mai
1851 til samme Tid 1852.

— 16. Januar. Capitelstaxt for Oefjords og begge
Thingoe Sysseler, fra Medio Mai

1851 til samme Tid 1852.

— 16. Januar. Capitelstaxt for Nordermula og Sbn-
dermula Sysseler, fra Medio Mai

1851 til samme Tid 1852.

49*
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1851. 31. Januar. Gapitelstaxt for Reykjavik By med
flere Sysseler i Sonder-Amtet,

fra Medio Mai -1 854 til samme
Tid 1852.

— 31. Januar. Capitelstaxt for Vester- og Osler-

Skaptafells Syssel i Sonder-

Amtet, fra Medio Mai 1854 til

samme Tid 4852.
— 11. Febr. Capitelstaxt for Vester- Amtet, fra

Medio Mai 4 851 til samme Tid

1852.

1852. 17. Januar. Capitelstaxt for Hunavatns og Skaga-

fjords Sysseler, fra Medio Mai

4 852 til samme Tid 4853.
— 17. Januar. Capitelstaxt for Oefjords og Thingoe

Sysseler, fra Medio Mai 4852

til samme Tid 4 853.
— 17. Januar. Capitelstaxt for Nordermula og Son-

dermula Sysseler, fra Medio Mai

1852 til samme Tid 1853.
— 10. Febr. Capitelstaxt for Reykjavik By med

flere Sysseler i ScJnder-Amtet,

fra Medio Mai 1852 til samme
Tid 1853.

— 10. Febr. Capitelstaxt for Skaptafells-Syssel-

erne i Sonder-Amtet, fra Medio

Mai 1852 til samme Tid 1853.

-~ 10. Febr. Capitelstaxt for Vester- Amtet, fra

Medio Mai 1852 til samme Tid

1853.
— 28. April. Indenrm. Skriv. ang. Honorar til en

Provst for Deeltagelse i at sætte

Capitelslaxten.

1853. 24. Januar. Capitelstaxt for Hunavatns og Skaga-

fjords Sysseler, fra Medio Mai

1853 til samme Tid 1854.
— 24. Januar. Capitelstaxt for Thingoe og Oefjords

Sysseler, fra Medio Mai 1853

til samme Tid 1854.
— 24. Januar. Capitelstaxt for Nordermula og Son-

dermula Sysseler, fra Medio Mai

1853 til samme Tid 1854.

— 5. Febr. Capitelstaxt for Reykjavik By med
flere Sysseler i Sonder-Amtet,

fra Medio Mai 1853 til samme
Tid 1854.
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'853, 5. Febr. Capitelsiaxl for Skaptafells Syssel-

erne i Sonder-Amlel, fra Medio
Mai 4 853 til ramme Tid 1854.

— 10. Pebr. Gapitelstaxt for Vester- Amtet, fra

Medio Mai 1853 til samme Tid
1854.

— 2. Marts. Kgl. ttesol. ang. Forslag om Foran-
dringer i den Maade, hvorpaa
Capitelstaxterne blive satte.

— 18. Marts. Plak. ang. Ydelsen af Tiende til

Præst og Kirke paa Island.

— 23. Maris. Indenrm. Skriv. ang. Prisernes An-
sættelse i de aarlige Capitels-

taxter.

— 29. Marts. Kirke- og Underviisn. Minist. Skriv.

ang. samme (S. 402 Anm.j.
— 16. April. Indenrm. Skriv. ang. Honorar for

Medvirkning ved Sætteisen af

Gapitelstaxt for Nord- og Oster-

Amtel.
— 23. Mai. Kgl. Bekjendtg. til Althinget, ang.

Resultaterne af Tbingets Session

i 1849 (IL 5).— 24. Mai. Indenrm. Skriv. ang. Oversendelse
afAkter, vedkommende Althings-

sagerne (Angivelser til Capitels-

taxterne).

1854. 31. Januar. Gapitelstaxt for Hunavatns og Skaga-

fjords Sysseler, fra Medio Mai

1854 til samme Tid 1855.
— 31. Januar. Gapitelstaxt for Oefjords og Thingoe

Sysseler, fra Medio Mai 4854
til samme Tid 1855.

— 31. Januar. Gapitelstaxt for Nordermula og SGn-
dermula Sysseler, fra Medio Mai

1854 til samme Tid 1855.
— 14. Febr. Capitelstaxt for Vester- Amtet, fra

Medio Mai 1854 til samme Tid

1855.
— 20. Febr. Gapitelstaxt for Reykjavik By, samt

for flere Sysseler i Sonder-
Amtet, fra Medio Mai 1854 til

samme Tid 1855.
— 20. Febr. Gapitelstaxt for Skaptafells -Syssel-

erne, fra Medio Mai 1854 til

samme Tid 1855.
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1854. 26. April. Indenrm. Skriv. ang. Honorar for

Capitelstaxtens Sættelse.

Oholera-Epidemle, see Qvarantaine.

Collekt (den almindelige islandske).

1851. 4. Febr. Kgl. Resol. ang. Understøttelse til

at erholde Underviisning i Teg-
ning (af Collekten).— 4. Febr. Kgl. Resol. ang. Understøttelse for

en Landvæsens-Elev fra Island.

— 1. Mai. Kgl. Resol. ang. Reise-Understottelse

for to udlærte islandske Land-
væsens-Elever.

— 8. August. Kgl. Resol. ang. Understøttelse for

islandske Landvæsens-Elever.
1852. 4. Marts. Kgl. Resol. ang. Understøttelse for

en Elev i Tegnekunsten.
— 17. April. Kgl. Resol. ang. Understøttelse af

Landvæsens- Elever fra Island.

— 14. Juni. Isl. Depart. Skriv. ang. Aflevering af

Capitaler, tilhørende det is-

landske Understøttelsesfond (til

Indenrmin. Sekretariat).

1853. 12. Januar. Kgl. Resol. ang. Understøttelse li'

Uddannelse i Tegnekunsten.
— 29. Marts. Isl. Depart. Skriv. ang. Forholdel

med Hensyn til den Capitain

Born tilstaaede Pension.
— 8. Juni. Kgl. Resol. ang. Understøttelse for

Landvæsens-Elever fra Island.

— 10. Juli. Kgl. Resol. ang. Understøttelse til

en Landvæsens-Elev fra Island.

1854. 6. Febr. Kgl. Resol. ang. Understøttelse til

Uddannelse i Tegnekunsten.
— 20. Marts. Kgl. Resol. ang. Understøttelse for

en Landvæsens-Elev.
— 2. Juni. Kgl. Resol. ang. Understøttelse til

islandske Landvæsens-Elever.
— 30. Juni. Kgl. Resol. ang. Understøttelse til en

Agronom fra Island.

— 14. Oktbr. Kgl. Resol. ang. Understøttelse for

en Landvæsens Elev fra Island.

Gollekt (den Erichsenske, til Geistligheden i Holum Stift).

1852. 14. Juni. Isl. Depart. Skriv. ang. Aflevering af

de den Erichsenske Collekt til-

hørende Capitaler (til Universi-

tetets Qvæstur).
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Commissarlus, den kongelige, see Althinget, Forfatning.

CommiSSion, jevnf. Handel og Skibsfart.

• 853. 21. Septbr. Indenrm. Skriv. ang. Nedsættelse af
en Commission i Anledning af

Lovforslag om almindelig Han-
delsfrihed for Island,

i 854. 18. Januar, Indenrm. Skriv. ang. Fremmedes
Deeltagelse i Handelen paa Is-

land.

— 20. April. Indenrm. Skriv. ang. Anskaffelsen

af Maal og Vægt-Redskaber til

Øvrighederne.
— 29. April. Indenrm. Skriv. ang. Toldforboldene

med Hensyn til islandske og

færoeske Produkter.

Commnnal væsen.

• 85!. 10. Mai. Indenrm. Skriv. ang. Forsorgelses-

pligten, navnlig for Faderens
Vedkommende.

27. Mai. Indenrm. Skriv. ang. Ret til For-

sorgeise i en Commune.
— 27. Mai. Indenrm. Skriv. ang. Kjob af Odd-

eyri til Kjtibsladgrund for Akur-
eyri.

1852. 22. Januar. Indenrm. Skriv. ang. Sporgsmaal om
Meddelelse af Grundene for

Paaligning af Fattigbidrag.

— «6. April. Indenrm. Skriv. ang. Vægring for

at modtage Valg som Borger-

repræsentant i Reykjavik.
—

* 2b. April. Indenrm. Skriv. ang. Overdragelse

af nogle Reykjavik By tilhørende

Jordstykker til enkelte Mænd
til Opdyrkning.

•853. 28. Septbr. Indenrm. Skriv. ang. Ret til Fattig-

forsorgelse.

*854. 13. Febr. Indenrm. Skriv. ang. Reykjavik Com-

munes Laan til Bygningsarbeide.

— 28. Septbr. Indenrm. Skriv. ang. Byfogdens Stil-

ling i Communalbestyrelsen i

Reykjavik.

Gommunltetet, see Universitetet.

Concession til Telegraph-Anlæg, see Bevilling.

Confirmation (paa Kaldsbrev), see Geistligheden.
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Confir meredo.

1852. 23. April. Kirke- og Underviisn. Minist. Circu-

laire ang. Ministerialbøgernes

Forelse.

Gonsumtion,
jevnf. Handel og Skibsfart, Skatter og Afgifter, Told.

1851. 7. Febr. Lov om den jydske Toldgrændses
Ophævelse, Consumtiors Op-
hor m. v.

Convontion, jevnf. Traktater.

1851. 28. Novbr. Convention mellem Danmark og Ne-

derlandene, ang. gjensidig Ud-

levering af Forbrydere.

1852. 20. Febr. Kgl. Kundgjorelse ang. Convention

med Nederlandene om gen-

sidig Udlevering af Forbrydere.

Oriminalvæsenet, jevnf. Politivæsenet, Retterne.

1851. 28. Novbr. Convention mellem Danmark og Ne-

derlandene, ang. gjensidig Ud-

levering af Forbrydere.

1852. 20. Febr. Kgl. Kundgjorelse ang. Convention

med Nederlandene om gjeri'

sidig Udlevering af Forbndere.
— 24. Mai. Justitsmin. Circ. ang. Indsendelse

af fuldstændige Doms-Afskrifter

ved Aflevering af Stratfanger.

1853. 4. Marts. Kirke- og Underviisn. Minis/. Skriv.

ang. en Præsts Forhold ved en

Selvmorders Begravelse.

— 23. Mai. Justitsmin. Skriv. ang. Fo'slag orn

Udvidelse til Island af nogle

almindelige Anordninger for

Danmark (Lov af 29. Decbr.

1850).

1854. 3. Marts. Lov ang. Forandring a.
?

Straffebe-

stemmelser for Qvaksalveri.

— 21. Septbr. Justitsmin. Skriv. ang. Vsnd- og Brods-

straffens Anvendelse i Island.

— 22. Septbr. Justitsmin. Skriv. ang. Selvmorderes
Begravelse.

Deserteur er, see Handel og Skibsfart.

D o m a i n e r , see Forstrandsrettighed, Jordegods-Administration

.

Domkirken i Reykjavik, see Kirker.
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Dyrlæger.
1851. 21. Juni. lndenrm. Bekjendtg. ang. Oprettel-

sen af et veterinairt Sundheds-
raad.

1854. 24. Mai. lndenrm. Skriv. ang. Forslag om at

sende Dyrlæger til Island i An-

ledning af Faaresygdom.

Døvstumme.

1852. 26. Mai. Isl. Depart. Skriv, ang. Nedsendelse

af en dovslum Pige til Dov-

stumme-Instilutet.

1854. 31. Mai. Isl. Depart. Skriv. ang. Forhbielse i

Betalingen for Elever i Dov-

stumme-Institutet.

Embeder, Embedsmænd, m. v.,

jevnf. Finantserne, Geistligheden, Islandsk, Medicinalvæsenet,

Ministerierne, Pensionsvæsenet, Retterne, Sportelvæsenet.

1851. 5. Januar. Pensionslov.
— 5. Januar. Lov om Embedsmænds Forpligtelse

til at sikkre deres Enker Over-
levelsesrenter.

— 27. Januar, lndenrm. Skriv. ang. Fordelingen af

Omkostningerne ved Embeds-
mænds Reiser.

— 27. Marts. Finantslov for Finantsaaret fra 1. April

\ 85 1 til 31. Marts 1852.

— 15. April. Isl. Depart. Skriv. ang. Anvendelse

af Finantslovens Bestemmelser.
— 1. Mai. Kgl. Resol. ang. Gjenforening af

Sonder- og Norder- Thingde-

Sysseler til een Jurisdiktion.

— 9. Mai. lndenrm. Skriv. ang. Thingde- Sys-

selernes Forening til een Juris-

diktion.

— 9. Mai. lndenrm. Skriv. ang. Forslag om
Forening af begge Mula Sys-

seler.

— 10. Mai. lndenrm. Skriv. ang. Sysselmænd-
enes Bopæl i Arnæs og Borgar-
fjords Sysseler.

— 27. Mai. lndenrm. Skriv. ang. Forslag om Com-
bination af Mula Sysselerne med
Oster-Skaptafells Syssel.
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1851. 8. Juni. Plak. for Island, ane. Forpligtelse for

Embedsmænd og deres Enker
al yde Bidrag til Repartitions-

fondene.
— 10. Juni. Justitsmin. Skriv. ang. Afdrag i de

Landsoverrettens Medlemmer til-

lagte Gager.
— 11. Juni. Indenrm. Skriv. ang. Beregning af

en Sysselmands Diæter ved Ud
forelsen af Jordtaxationen.

— 14. Juni. Isl. Depart. Skriv, ang. Beregningen
af en Sysselmands Gage.

1852. Februar. Forslag til Lov om Tillægsbevilling

til Finanlsloven for 1851—
1852 (Reparation paa Amtmands-
gaarden Mooruvellir).

— 26. Marts. Finantslov for Finanlsaaret fra 1 . April

1852 til 31. Marts 1853.
— 13. April. Isl. Depart. Skriv. ang. nærmere

Regler ved Finantslovens Ud-

forelse forlslandsVedkommende.
— 12. Mai. Kgl. Resol. (Indenrm. Skriv. 17. Mai)

ang. Henlæggelse af to Gaarde
fra Thingbe Syssel til Oefjords

Syssel.

— 12. Mai. Kgl. Resol. (Indenrm. Skriv. 17. Mai)

ang. Henlæggelse af to Gaarde
fra Myra til Borgarfjords Sys-

sels Jurisdiktion.

— 17. Mai. Indenrm. Skriv. ang. Bestyrelsen af

Sysselmands-Embederne i begge
Mula Sysseler.

— 18. Mai. Kirke- og Underviisn. Minist. Circ.

ang. Regler ved Adjunkters An-
sættelse ved Skolerne, m. v.

— 16. Septbr. Indenrm. Skriv. ang. Refusion af

Omkostninger ved nogle af Stift-

amtmanden foretagne Reiser.

— 28. Septbr. Indenrm. Skriv. ang. Valgene til Al-

thinget i Island.

— 29. Septbr. Indenrm. Skriv. ang. Bopæl for Sys-

selmanden i Skaptafells- Sys-

selerne.

— 30. Septbr. Indenrm. Skriv. ang. Valg af Em-
bedsmænd til Althinget.

w
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1852. 12. Oktbr. Is). Depart. Skriv. (Reskr. 17. Septbr.)

ang. Uniformsknapperne for de
civile Embedsmænd.

*— 21. Oklbr. Indenrm. Skriv. ang. Indsendelse af

Regnskaberne fra Sysselmænd
og Administratorer.

— 30. Oktbr, Indenrm. Skriv. ang. Prove og At-

tester for Ansbgere med Hensyn
til deres Kundskaber i det is-

landske Sprog.

1853. 27. Januar. Indenrm. Skriv. ang. Bopæl for Sys-

selmanden i Norder-Mula Syssel.

— 13. April. Indenrm. Skriv. ang. Prove i Islandsk

for ikke indfodte Ansbgere om
islandske Embeder.

— 16. April. Indenrm. Skriv. ang. Sysselmandens
Bopæl i Arnæs Syssel.

— 16. April. Indenrm. Skriv. ang. Conslilution i

Sysselmands-Embedet i Barda-

strands Syssel.

— 23. Mai. Kgl. Bekjendtg. til Althinget, ang.

Resultaterne af Thingets Session

i 4 849 (I. II, 2).

— 23. Mai. Justitsmin. Skriv. ang. Forslag om
Udvidelse til Island af nogle

almindelige Anordninger for

Danmark (Lov 30. Juni 1850;
Lov 5. Januar 1851).

— 31. Juli. Finantslov forFinantsaaret fra 4. April

4853 til 31. Marts 4 854.
— 19. August. Isl. Depart. Skriv. ang. nogle Be-

mærkninger med Hensyn til Fi-

nantslovens Anvendelse.
— 2. Septbr. Kgl. Resol. ang. Statsbudget for Fi-

nantsaaret fra 4. April 1853 til

31. Marts 1854.
— 2. Septbr. Indenrm. Skriv. ang. Bygselforhold-

ene paa nogle under Stiftamt-

mands-Boligen henlagte Hjaleier.

— 2. Septbr. Indenrm. Skriv. ang. et Nybygger-

sted i Borgarfjords Syssel.

1854. 4. Januar. Lov ang. overordentligt Lonnings-

tillæg (for de ringere aflagte

Bestillingsmænd).

— 23. Marts. Finantslov forFinantsaaret fra 1. April

4 854 til 34. Marts 1855.
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1854. 10. April. Isl. Deparl. Skriv, ang, Finantslovens

Anvendelse.
— 20. Mai. Indenrm. Skriv, ang. Amtmændenes

Inspektionsrejser.

— 30. Juni. Kgl. Resol. hvorved Statsbudget for

Finantsaaret 1854 til 4855 ap-

proberes.
— 14. Juli. Indenrm. Skriv. ang. Brugen af det

danske Sprog i Embedssager,
som kunne blive sendte til Mi-

nisterierne.

-~ 19. August. Kirke- og Underviisn. Minist. Skriv.

ang. Sproget i Sager, som kunne
ventes sendte til Ministerierne

(S. 681 Anm.).
— 31. August. Statsregnskab for Aaret fra 1. April

1853 til 31. Marts 1854.
— 31. August. Statsregnskab for Kongerigets Ved-

kommende for Finantsaaret fra

1. April 1853 til 31. Marts 1854.

23. Septbr. Justitsmin. Skriv. ang. Udbetaling af

en Distriktslæges Gage under

Vacance.
— 29. Septbr. Isl. Depart. Skriv. ang. Beregning

af Dyrtidstillæg.

— 2. Decbr. Indenrm. Skriv. ang. Opforelse af

Bygninger til Hjaleierpaa Amts-

gaarden Mboruvellir.

Ephorat for Latinskolen i Reykjavik, see Skolen.

Ex am en, see Pastoral-Seminariet, Universitetet, Skolen.

Faar, Faareavl, jevnf. Landbovæsenet.

1854. 25. April. Indenrm. Skriv. ang. Forskaffelse af

spanske Faar til Myra Syssel-

— 24. Mai. Indenrm. Skriv. ang. Forslag om at

sende Dyrlæger til Island i An'

ledning af Faaresygdom.

Fabrikvæsen.

1851. 18. Januar. Indenrm. Skriv. ang. Forsøg paa at

indfore Tilberedning af Kelp

(Tangaske) paa Island.

1852. 8. Mai. Indenrm. Skriv. ang. Plan til et Salt-

virknings-Anlæg ved Reykjanes

i Isafjords Syssel.



Register. 781

1853. 8. April. Kgl. Resol. ang. Bevilling paa Eneret
til Tangbrænderi m. m.

— 8. April. Kgl. Bevilling paa Eneret til i Island

at anlægge og drive Tangbræn-
deri og Fabrik for Tilberedning

af Tangaskens Stoffer.

Fattigvæsenet.

1851. 1. Januar. Gavebrpv af Repstyrer Jon Siguros-

son paa den halve Gaard Syori

Hraundal til Fattige i Alptanes

Rep i Myra Syssel.
— 10. Mai. Indenrm. Skriv. ang. Forsorgelses-

pligten, navnlig for Faderens
Vedkommende.

— 10. Mai. Indenrm. Skriv. ang. Behandlingen

af en Vagabond.
— 27. Mai. Indenrm. Skriv. ang. Ret til Forsor-

gelse i en Commune.
1852. 22. Januar. Indenrm. Skriv. ang. Spbrgsmaal om

Meddelelse af Grundene for

Paaligning af Fatligbidrag.
— 16. Febr. Justitsmin. Skriv. ang. Fordeling af

Fattigmedicinen (til Nord- og
Oster-Amtet).

— 26. Mai. Indenrm. Skriv. ang. Forpligtelsen

lil al underholde et Faltiglem,

og til at besorge sammes Flyt-

ning.— 26. Mai. Indenrm. Skriv. ang. Forpligtelsen

til at forsorge et Falliglem.
— 26. Mai. Isl. Deparl. Skriv. ang. Nedsendelse

af en dbvstum Pige til Dbv-

stumme-Inslilutet (Canc. Skriv.

9. Oktbr. 1832; Gultusm. Skriv.

12. Mai 1849).
— 30. Oktbr. Indenrm. Skriv. ang. Virkningen af

urefunderet Fattigunderstøttelse

til uægte fbdte Bbrn.

1853. 6. Mai. Indenrm. Skriv. ang. Udredelse af

Omkostningerne ved en sinds-

svag Patients Ophold paa Bid-

strup.

— 18. Mai. .
Justitsmin. Skriv. ang. Godtgjdrelse

for leveret Fattigmedicin fra

Apotheket paa Akureyri.

*
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1853. 29. Juni. Indenrm. Skriv. ang. Husbondens
Pligt at forsttrge sit Tyende i

Sygdomstilfælde.
— 28. Septbr. Indenrm. Skriv. ang. Ret til Fattig-

forsorgelse.

1854. 8. April. Indenrm. Skriv. ang. Tiendens Be-

regning af Jorden Geithellur.

— 12. April. Indenrm. Skriv. ang. en rigeligere

Tilførsel af Kornvarer til Nord-

og Osteriandet (ifblge Klager fra

Fattigforstanderne).
— 14. Oklbr. Justitsmin. Skriv. ang. Rosmhvalanes

Reps Andragende om Under-

støttelse af Hospitalernes Fond-

Finantserne,

jevnf. Jordebogskassen, Legater og Stiftelser, Pengevæsenet,

Skatter og Afgifter.

1851. 27. Marts. Finantslov forFinantsaaret fra 1. April

1851 til 31. Marts 1 852.
— 15. April. Isl. Depart. Skriv. ang. Anvendelse

af Finanlslovens Bestemmelser-
— 21. Mai. Indenrm. Skriv. (kgl. Resol. 19. Maj)

ang. Undersogelse af Svovle 1
'

nerne paa Island.

— 27. Mai. Indenrm. Skriv. ang. Krigsskat a '

Renter af kgl. Obligationer.

— 23. Septbr. Statsregnskab for Aaret fra 1. Apr' 1

1850 til 31. Marts 1851.— 25. Novbr. Lov om den svævende Stalsgja^-

1852. Februar. Forslag til Lov om Tillægsbevilling

til Finantsloven for 1851— 1852-

— 26. Marts. Finantslov forFinantsaaret fra 1. Apr 1 '

1852 til 31. Marts 1853.
— 13. April. Isl. Depart. Skriv. ang. nærmer*3

Regler ved Finanlslovens Ud-

fdrelse for Islands Vedkom-

mende. -

— 8. Mai. Indenrm. Skriv. ang. Udstedelse j
Anviisninger for contante Ind-

betalinger.

— 21. Mai. Indenrm. Skriv. ang. Islands p
'
1-

tiske Forhold tn. v.

13. August. Kgl. Resol. ang. Udgifterne ved e

til Island opsendt DelacheriieO
1

Soldater.
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'852. 16. Seplbr. Indenrm. Skriv. ang. Dækningeu af

de til et til Island opsendt De-
tachement Soldater medgaaede
Omkostninger.

— 20. Seplbr. Kirke- og Underviisn. Minisl. Skriv.

ang. nogle den islandske lærde
Skole tilhorende Obligationer.

—« 7. Decbr. Indenrm. Skriv. ang. Opmaaling af

Islands vestlige og nordl. Kyster.
— 21. Decbr. Kirke« og Underviisn. Minist. Skriv.

ang. Understøttelse til det is-

landske Bibelselskab.
— 21. Decbr. Kirke- og Underviisn. Minist. Skriv.

ang. Latinskolens Budget og

Rektorens Medvirkning ved sam-

mes Affattelse.

1853. 4. Januar. Indenrm. Skriv. ang. Forslag om at

foretage Soopmaalinger ved Is-

land.

— 7. Januar. Lov om den svævende Statsgjæld.

— 28. Marts. Lov om foreløbig Indtægts- og Ud-
gifts-Bevilling.

— 29. Marts. Isl. Depart. Skriv. ang. Forholdet

med Hensyn til den Capitain

Born tilstaaede Pension.
— 12. Mai. Foreløbig Lov om Forlængelse af

Indtægts- og Udgifts- Bevilling

indtil Finantsloven er given.
— 17. Juli. Lov om midlertidig Indtægts- og Ud-

gifts-Bevilling.

— 31. Juli. Finantslov for Finanlsaaret fra 1. April

1853 til 31. Marts 1854.
— 19. August. Isl. Depart. Skriv. ang. nogle Be-

mærkninger med Hensyn til Fi-

nantslovens Anvendelse.
— 2. Septbr. Kgl. Resol. ang. Statsbudget for Fi-

nantsaaret fra 1. April 1853 til

34. Marts 1854.
— 24. Septbr. Statsregnskab for Aaret fra 1. April

1852 til 31. Marts 1853.

— 8. Decbr. Lov om den svævende Statsgjæld.

1854. 4. Januar. Lov ang. overordentligt Lonnings-

tillæg (for de ringere aflagte

Bestillingsmænd).

— 13. Januar. Indenrm. Skriv. ang. nærmere An-
givelser ved Sysselmændenes
indbetalinger i Jordebogskassen.
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1854. 6. Pebr,

, 23. Marts.

10. April.

15. April.

30. Juni.

Register.

Kgl. Resol. aug. Undersøgelse af de

islandske Svovlminer.

Finantslov for Finantsaaret fra 4. April

1854 til 31. Marts 1855.

Is). Depart. Skriv. ang. Finantslovens

Anvendelse.

Lov om Tillægsbevilling for Finanls-

aaret 1853—54.
Kgl. Resol., hvorved Statsbudget for

Finantsaaret 1854 til 1855 ap-

proberes.

— 31; August. Statsregnskab for Aaret fra 4. April

1853 til 34. Marts 1854.

— 31. August. Statsregnskab for Kongerigels Ved'

kommende for Finantsaaret fra

1. April 1853 til 3*. Marts 1854.

— 29. Septbr. Is). Depart. Skriv. ang. Beregning af

Dyrtidstillæg, navnlig for Jorde-

mødre.
— 29. Septbr. Isl. Depart. Skriv. ang. Sporgsmaal

om Dyrtidstillæg til en prak-

tiserende Læge.

Fiskeri, jevnf. Handel og Skibsfart, Hvalfangst.

1851. 11. August. Indenrm. Skriv. ang. Laxefiskeriet »

Ellioa-Aaen.

1852. 13. April. Indenrm. Skriv. ang. Undersogelse

om nogle formentlig til Flandern

bortforte islandske Fiskere.

— 25. Juni. Indenrm. Skriv. ang. Modtagelse at

islandske Fiskeladninger ved

spanske Toldsteder.

1853. 27. Januar. Indenrm. Skriv. ang. nogle formenl ig

til Flandern bortforte islandske

Sbfolk. .v

— 11. Mai. Kgl. Resol. (Indenrm. Skriv. 23. Mai

ang. Afhændelse af Laxefiskeriet

i Ellica-Aa ved Reykjavik.

— 22. Juli. ' Indenrm. Skriv. ang. nogle fra Nord-

landet i Island formentlig «

Flandern bortførte Fiskere.

— 30. Septbr. Indenrm. Skriv. (kgl. Resol. 29. Sept.J

ang. Udfærdigelse af Skjcide paa

Laxefiskeriet i Ellioa-Aaerne
w

Kjabmand Ditlev Thomsen.
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1854. 16. Mai. Indenrm. Skriv. ang. Besværinger
over fremmede Fiskeres Over-
last i Nordermula Syssel.

— 30. August. Indenrm. Skriv. ang. Uordener, be-
gaaede af fremmede Fiskere.

— 25. Septbr. Indenrm. Skriv. ang. Undersogelser
om Uordener, bégaaede af frem-
mede Fiskere paa Island.

— 11. Decbr. Indenrm. Skriv. ang. nogle forment-

ligen bortførte Fiskere fra Island.

For fatning, jev?if. Althinget, Kongen, Ministerierne.

1851. 19. Mai. Kgl. Resol. ang. Udnævnelse af kgl.

Gommissarius til den islandske

Forsamling m. v.

— 24. Mai. Indenrm. Skriv, til Stiftamtm. Trampe,
ang. hans Funktion som kgl.

Commissarius ved Forsamlingen
i Reykjavik.

1852. 28. Januar. Kgl. Kundgjorelse ang. Ordningen
af Monarchiets Anliggender.

— 20. April. Indenrm. Skriv. ang. at Repartition

af de til den islandske Lands-
forsamling medgaaede Omkost-
ninger stilles i Bero.

— 8. Mai. Traktat ang. det danske Monarchies
Integritet og Arvefolge (London-
Traktaten).

— 12. Mai. Kgl. Kundgjorelse til den islandske

Befolkning.

— 21. Mai. Indenrm. Skriv. ang. Islands poli-

tiske Forhold m. v.

— 28. Septbr. Indenrm. Skriv. ang. Valgene til Al-

thinget i Island.

1853. 18. Mai. Kirke- og Underviisn. Minist. Skriv.

ang. Udarbeidelse af Udkast til

en Forordning for Island, ang.

Son- og Helligdagenes Hellig-

holdelse (Althingets Deeltagelse

i Islands Lovgivning).
— 23. Mai. Kgl. Bekjendtg. til Althinget, ang.

Resultaterne af Thingets Session
i 4 849 (L II, 9).

— 31. Juli. Thronfblgelov for det danske Mon-
archi.

XV. li 50
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17. Febr.

7. Marts.

18. Marts.

29. Marts.

2. April.

23. Mai.

1854. 26. Juli. Forordn, om det danske Monarchies

Forfatning for dets Fællesan-

Jiggender.
— 26. Juli. Patent, hvorved Rigsraadet sammen-

kaldes.

Forstrandsrettighed,
jevnf. Jordegods-Administration, Vrag.

1853. 17. Febr. Indenrm. Skriv. ang. Forslag til en

Plakat for Island om Foran-

dringer i Forstrandsrettigheden.

Justitsmin. Skriv. ang. Plakat for Is-

land om Forstrandsrettigbeder.

Kgl. Resol. ang. den forrige Holum
Domkirkes Vragrettigheder.

Kirke- og Underviisn. Minist. Skriv.

ang. samme (S. 400—401 Anni.)-

Plak. ang. Forandring i Henseende
til Forstrandsrettigheden i Island.

Kgl. Bekjendtg. til Althinget, ang-

Resultaterne af Thingets Session

i ^849 (1, 5).— 28. Septbr. Indenrigsmin. Skriv. ang. Salg a
;

Forstrandsstykket Kongsvik 1

Skaptafells Syssel.

1854. 4. Decbr. Kgl. Resol. (Indenrm, Skr. 43. Decbr.)

ang. Salg af Forstranden Kongs-

vik i Oræfum.

Forsvarsvæsen.

1852. 10. April. Indenrm. Skriv. ang. Forslag om Op-

sendelse af Skyts og Ammuni-
tion til et Batteri ved Rvfk.

Forsyning af Korn m. v., see Handel og Skibsfart.

Forsørgelsespligt, see Fattigvæsenet.

Fængselsvæsenet, see Criminalvæsenet.

Fyr, see Havnevæsenet.

Gavebrev, see Legater.

Gebyrer, see Sportelvæsenet.

Geistligheden,

jevnf. Kirker, Pastoral -Seminariet, Reykjavik, Skolen, Stu-

denter, Universitetet.

1851. 24. Mai. Indenrm. Skriv. ang. en forhen-

værende Capellans geistlige Ret-

tigheder i Henseende til Afgifts-

frihed.
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1851. 20. Juli. Kgl. Resol. (Kirke- og Underviisn.

Min. Skriv. 28. Juli) ang. For-

eningen af Præstekaldene Tjorn
og UrSir, samt Nedlæggelse af

Kirken paa Upsum.
1852. Februar. Forslag til Lov om Tillægsbevilling

til Finantsloven for 1851— 1852
(Præsten til Stad i Grindavik).

— 23. April. Kirke- og Underviisn. Minist. Circul.

ang Ministerialbøgernes Forelse.

— 28. April. Indenrm. Skriv. ang. Honorar til en

Provst for Deeltagelse i at sætte

Capitelstaxten.

— 14. Juni. Isl. Depart. Skriv. ang. Aflevering af

de den Erichsenske Collekt til—

borende Capitaler (til Universi-

tetets Qvæstor).

31. Juli. Indenrm. Skriv. ang. Betingelser for

Studenters Afgiftsfrihed.

— 28. Septbr. Indenrm. Skriv. ang. Valgene til Al-

thinget i Island.

— 4. Decbr. Indenrm. Skriv. ang. Beregning af

Administrations-Salair.

1853. 27. Januar. Isl. Depart.Skriv. ang. nogle Præsters
Mensale af forrige Holum Bispe-

stol.

— 2. Marts. Plak. ang. Udredelsen af Omkost-
ningerne til Allhinget.

— 4. Marts. Kirke- og Underviisn. Minist. Skriv.

ang. en Præsts Forhold ved en

Selvmorders Begravelse.

— 18. Marts. Plak. ang. Ydelsen af Tiende til

Præst og Kirke paa Island.

— 16. April. Indenrm. Skriv. ang. Honorar for

Medvirkning ved Sætteisen af

Capitelstaxt for Nord- og Oster-

Amtet.

— 18. Mai. Kirke- og Underviisn. Minist. Skriv.

ang. Udarbejdelse af Udkast til

en Forordning for Island, ang.

Son- og Helligdagenes Hellig-

holdelse.

— 24. Mai. Indenrm. Skriv. ang. Oversendelse
af Lov-Udkast til Forelæggelse

for Althinget (For. ang. Son- og
Helligdagenes Helligholdelse).

50 :
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1853. 19. August. Isl. Depart. Skriv. ang. nogle Be-

mærkninger med Hensyn til Fi-

nantslovens Anvendelse (Afgifts

Lettelse for Præsten til Stad i

Grindavfk).— 2. Septbr. Indenrm. Skriv. ang. et Nybygger-

sted i Borgarfjords Syssel.

t— 17. Septbr. Kgl. Resol. ang. Forandring i den

befalede KirkebQn.— 4. Novbr. Indenrm. Skriv. ang. Betingelserne

for en Students Afgiftsfrihed.

— 7. Decbr. Stiftstfvrigh. Circul. ang. Samling af

en ny Specification over Landets

Præstekalde.
1854. 13. Febr. Indenrm. Skriv. ang. Forslag om

Nedlæggelsen af Præstekaldet

Flugumyri og Hofstafcir.— 28. Febr. Kirke- og Underviisn. Minist. Skriv.

ang. Forslag om Nedlæggelse

af Præstekaldet Flugumyri og

Hofsta&ir i Skagafjords Syssel.

— 26. April. Indenrm. Skriv. ang. Honorar for

Capitelstaxtens Sættelse.
— 21. Septbr. Kirke- og Underviisn. Minist. Skriv.

ang. Bestyrelsen af Reykjavik

Domkirkes Kald.— 22. Septbr. Justitsmin. Skriv. ang. Selvmorderes

Begravelse.
— 25. Septbr. Kgl. Resol. ang. Nedlæggelse af

Præstekaldet Flugumyri og Hof-

stafcir i Skagafjords Syssel.

— 28. Septbr. Indenrm. Skriv. ang. Administration

af Gaarden Vi&vfk og Elfnar-

hélmi.
— 29. Septbr. Kirke- og Underviisn. Minist. Skriv.

ang. eventuel Overdragelse af

Jorden Vi&vfk til Holum Præste-

kald (S. 719 Anm. 1).— 30. Septbr. Indenrm. Skriv. ang. eventuel Ned-

læggelse af Præstekaldet Flugu-

myri og Hofsta&ir (S. 74 9 Anm. \ )•

— 31. Oktbr. Isl. Depart. Skriv. ang. Gebyrer for

Confirmation paa Kaldsbreve.

— 28. Novbr. Indenrm. Skriv. ang. Betingelsen for

en Students Ret til Afgiftsfribed.

•
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Haandværkere.
1853. 28. Septbr. Indenrm. Skriv. ang. Trætte om Ud-

visning af en Byggegrund i

Reykjavik.

Handel og Skibsfart,

jevnf. Capitelstaxt, Consumtion, Fabrikvæsen, Havnevæsenet,
Hesteavl, Hestehandel, Kjbbsteder, Maal og Vægt,
Pengevæsenet, Politivæsenet, Qvarantaine, Skatter og
Afgifter, Sportelvæsenet.

1851. 18. Januar. Indenrm. Skriv. ang. Udforsel af

Heste fra Island til Udlandet.
— 18. Januar. Indenrm. Skriv. ang. Tilladelse til

Befragtning af fremmede Skibe

til Island.

— 7. Febr. Lov om den jydske Toldgrændses
Ophævelse, Consumtionens Op-
hor m. v.

— 21. Marts. Indenrm. Skriv-, ang. Læste-Afgift af

norske Skibe.
— 5. April. Indenrm. Skriv. ang. den islandske

Mandels Frigivelse.

— 12. Juni. Indenrm. Skriv. ang. VeiJedninger
ved Kystsejladsen paa Island.

— 3. Juli. Indenrm. Skriv. ang. Opfbrelse af

Sygehuse for franske Sbfolk paa
Island.

— 4. Juli. Indenrm. Skriv. ang. nogle Bestem-
melser i en Handels- og Skibs-

farts-Traktat med Frankrig.

— 20. August. Indenrm. Skriv. ang. Udforsel af

Heste fra Island til Skotland.
— 18. Novbr. Finantsminist. Reductions -Tabel af

fremmede Skibes Maal tildanske

Læster (S. 762—763).
1852. 20. Januar. Indenrm. Skriv. ang. Moderation i

Læste - Afgift ved direkte Ud-

forsel til Udlandet.

— 24. Januar. Indenrm. Circ. ang. Opgivelse af

Bestemmelses-Stedet ved Skibes

Afseiling fra Island.

— 21. Febr. Indenrm. Skriv. ang. danske Gon-
sulers Paategninger paa island-

ske Skibes Papirer i Udlandet.

25. Febr. Indenrm. Skriv. ang. Moderation i

Læste - Afgift for udenlandske
Skibe, som gaae til Island.
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1852. 17. Marts. Indenrm. Skriv. ang. nogle Bestem-
melser i den med den domini-

kanske Republik oprettede Han-
dels-Traktat.

— 3. April. Isl. Depart. Skriv. ang. en engelsk

Expedition til Island for at

kjobe Heste.
— 13. April. Indenrm. Skriv. ang. Undersogelse

om nogle formentlig til Flandern
bortforte islandske Fiskere.

— 14. April. Gerteparti om Befragtning af Post-

skib til Island for Aarene 1852
og \ 853.

— 5. Mai. Isl. Depart. Skriv. ang. Expedilioner

af fremmede Skibe til Island

for at kjobe Heste.
— 11. Juni. Isl. Depart. Skriv. ang. Expedition

af et engelsk Skib til Island for

at kjobe Heste.
— 25. Juni. Indenrm. Skriv. ang. Modtagelse af

islandske Fiskeladninger ved
spanske Toldsteder.

— 26. Juli. Venskabs-, Handels- og Skibsfarts-

Traktat mellem Danmark og den
Dominikanske Republik.

— 2. August. Indenrm. Skriv. ang. Tilladelse til

direkte Udførsel fra Island af

levende Kreaturer.— 18. August. Isl. Depart. Skriv. ang. Tilladelse

for et engelsk Skib til direkte

at udfore Hornkvæg og Heste.

— 14. Septbr. Indenrm. Skriv. ang. Læste- Afgift

og Passageerpladseri Postskibet.

— 29. Novbr. Indenrm. Skriv. ang. et udarbeidet

Udkast til Lov om Skibsfart og

Handel paa Island.

— 29. Novbr. Indenrm. Skriv. ang. Behandlingen

af et Lovudkast om Islands

Handel og Skibsfart.

— 4. Decbr. Indenrm. Skriv. ang. Sundtold af

fremmede Varer, der fores M
Island.

— 15. Decbr. Indenrm. Skriv. ang. Handels-Anlæg

paa Geirseyri ved Patreksfjord.

1853. 27. Januar. Indenrm. Skriv. ang. nogle forment;

lig til Flandern bortforte is-

landske Sofolk.
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1853. Z\. Januar. Bekjendtg. fra Justeerkammeret, ang.

Forandring i Handelsvægten.—
• 8. Pebr. Isl. Depart. Skriv. ang. en Skippers

edelige Declaration for at er-

holde Pas til Island.
— 2. Marts. Isl. Depart. Skriv. ang. Sopas for

norske Skibe med Trælast til

Island.— 4. Marts. Indenrm. Bekjendtg. ang. Beseiling

af Krossvik paa Akranæs.
— 23. Marts. Isl. Depart. Skriv. ang. en meddelt

Tilladelse for nogle norske
Skibe til at fore TOmmerlad-
ninger til Island.

— 31. Marts. Indenrm. Skriv. ang. Nægtelse af

islandske Sopas til direkte Ud-

førsel af Heste.

— 13. April. Indenrm. Skriv. ang. Andragende
om Tilladelse til Befragtning af

fremmede Skibe.

— 4. Mai. Kgl. Resol. ang. Tilladelse til Ud-
forsel af Heste fra Island med
fremmede Skibe.

— 9. Mai. Indenrm. Skriv. ang. en ansbgt Til-

ladelse for spanske Skibe at

gaae til Island med Tommer
fra Norge.

— 18. Mai. Isl. Depart. Skriv. ang. Tilladelse for

nogle engelske Skibe til direkte

Udforsol af Heste (S. 417 Anra.).

— 18. Mai. Patent ang. Venskabs-, Handels- og

Skibsfarts-Traktat med den Do-

minikanske Republik.
— 18. Mai. Isl. Depart. Skriv. ang. Meddelelse

af islandsk Sopas til et norsk

Skib.
— 22. Mai. Kgl. Resol. ang. Nedsættelse af Mulkt

for en Skipper, for Forsbmmelse
af at tilbagelevere isl. Sopas.

— 23. Mai. Kgl. Bekjendtg. til Althinget, ang.

Resultaterne af Thingets Ses-

sion i 4849 (IL 4).

— 3. Juni. Indenrm. Skriv. ang. Nedsættelse af

Mulkt for en Skipper, for For-

sommelse af at tilbagelevere

islandsk Sopas.
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Ul Depart. Gircul. ang. TOadelse

for et engelsk Skib at udfore

Heste fra Island (S. 447—418
Anm.).

Indenrm. Skriv. an$. spanske Skibes

Befragtning *il Fart paa Island.

Isl. Depart. Skriv. ang. Tilladelse for

to engelske Skibe til direkte

UdfcJrsel af Heste fra Island

(S. ^8 Anni.).

Indenrm. Skriv. ang. nogle fra Nord-

landet i Island formentlig til

Flandern bortfbrte Fiskere.

Indenrm. Skriv. ang. fremmede Skibes

Adgangstilladelse til at handle

paa Island.

— 22. August. Isl. Depart. Skriv. ang. et fremmed
Skibs Adgang til at kjobe Heste

(S. 418 Anm.).
— 2. Septbr. Kgl. Resol. ang. Statsbudget for Fi-

nantsaaret fra 1. April 4853 til

31. Marts 1854.
— 17. Septbr. Indenrm. Skriv. ang. Klager over

Kornmangel i Oefjords Syssel.

— 21. Septbr. Indenrm. Skriv. ang. Nedsættelse

af en Commission i Anledning

af Lovforslag om almindelig

Handelsfrihed for Island.

— 28. Septbr. Indenrm. Skriv. ang. spanske Skibes

Adgang til Farten paa Island.

— 7. Oktbr. Indenrm. Skriv. ang. Tilladelse for

engelske Skibe til at hente Heste

fra Island.

— 21. Oktbr. Justitsmin.Bekjendtg. ang. Udlevering

af deserterede Sofolk fra en-

gelske Handelsskibe 1
.

— 14. Decbr. Indenrm. Skriv. ang. Mangel paa

Fddevarer ved Handelstederne
i Faxabugten.

— 20. Decbr. Indenrm. Skriv. ang. Laan af Korn

til Sonderlandets Forsyning.

') Denne Bekjendtg. er sendt til Althinget med Justitsmini-

steriets Skrivelse 9. Juni 1855, som efter Ministeriets Me*

ning gjeldende uden Udvidelse, see Tioindi fra alfrn^ 1

Islendinga 1855, S. 46. 519. 772.

1853. 24. Juni.

— 30. Juni.

— 13. Juli.

— 22. Juli.

— 22. Juli.
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1853. 21. Decbr. Indenrm. Skriv, ang. Levering af

Korn til Island af Marinens
Forraad (S. 554).

— 23. Decbr. Indenrm. Skriv. ang. Opsendelse af

et Parti Kornvarer til Sonder-
landets Forsyning.

— 27. Decbr. Indenrm. Skriv. ang.'Disposition over

et til Reykjavik opsendt Parti

Kornvarer.

1854. 2. Januar. Kgl. Resol. ang. Foranstaltninger til

at forebygge Hungersnod i

Sonder-Amtet.
— 10. Januar. Indenrm. Skriv. ang. Tilforsel af

Korn til Handelstederne i Nord-

og Oster-Amtet.

— 18. Januar. Indenrm. Skriv. ang. Fremmedes
Deeltagelse i Handelen paa Is-

land.

— 31. Januar. Indenrm. Skriv. ang. Udforsels-Told

og Skibs-Afgifter i Norge.

8. Febr. Lov ang. direkte Indførsel samt
Tarifen for Lastepenge.

— 28. Febr. Indenrm. Skriv. ang. Befragtning af

fremmede Skibe.
— 6. April. Indenrm. Skriv. ang. Befragtning af

spanske Skibe med Tommer.
— 12. April. Indenrm. Skriv. ang. en rigeligere

Tilforsel af Kornvarer til Nord-

og Osteriandet.
— 15. April. Lov om Skibsfart og Handel paa

Island.

— 15. April. Isl. Depart. Skriv. ang. Befragtning

af et spansk Skib med Tommer
fra Norge til Island.

— 20. April. Udenrigsmin. Bekjendtg. (kgl. Resol.

11. April) ang. Handlendes og
Sbfarendes Forhold i Krigstil-

fælde.

— 25. April. Indenrm. Skriv. ang. Indretningen
af Politi-Opsyn i Kjtfbstederne.

— 25. April. Indenrm. Skriv. ang. de islandske

Handelsforhold med Hensyn til

fremmede Stater.

— 29. April. Indenrm. Skriv. ang. Toldforholdene
med Hensyn til islandske og
færoeske Produkter.
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1R54. 16. Mai. Indenrm. Skriv. ang. Besværinger
over fremmede Fiskeres Over-
last i Nordermula Syssel.

— 19. Mai. Plak. ang. Ret for de faste Hand-
lende paa Island til at beseile

andre end autoriserede Handel-

steder.

— 25. Mai. Udenrigsmin. Circul. ang. Reglerne

ved Udstedelsen og Afbenyt-

telsen af latinske Sbpasse (S.

654—657).
— 29. Mai. Udenrigsmin. Circul. ang. Instrux for

Skibsforere med Hensyn til la-

linske Sbpasse (S. 666).

— 30. Mai. Isl. Depart. Skriv. ang. Beseilings-

tilladelse for nogle engelske

Skibe.

— 30. Mai. Indenrm. Skriv. ang. Opsendelse af

Blanketter til latinske Sbpasse.
— 17. Juni. Bekjendtg. for Slesvig, ang. Loven

om Skibsfart og Handel paa
Island (jevnf. S. 64 2).

— 28. Juni. Indenrm. Skriv. ang. Oversendelse
af Udenrigsministeriets Instrux

for Skibsforere (med Hensyn til

latinske Sbpasse).

— 7. Juli. Indenrm. Skriv. ang. Beregning af

Told og Skibs- Afgifter af is-

landske Skibe i Norge.
— 7. Juli. Indenrm. Skriv. ang. Underhandling

om Nedsættelse af Skibsafgifter

i Norge af de islandske Borgere

tilhbrende Skibe.

— 11. Juli. Stiftamts Bekjendtg. ang. Udstedelse

af latinske Sbpasse.
— 14. Juli. Isl. Depart. Skriv. ang. islandsk Sb-

pas for et norsk Skib.

— 30. August. Indenrm. Skriv. ang. Uordener, be-

gaaede af fremmede Fiskere.

— 21. Septbr. Indenrm. Skriv. ang. Fortolkning af

den islandske Handelslov med
Hensyn til Losning af Pas.

— 22. Septbr. Indenrm. Skriv. ang. Eftergivelse af

Læste-Afgift af Skibe, sendte til

Spanien.



1854. 25. Septbr. Indenrm. Skriv. ang. Undersøgelser
af Uordener, begaaede af frem-

mede Fiskere paa Island.

— 28. Septbr. Indenrm. Skriv. ang. Forslag om
Anbringelse af Sømærker ved
Rvfk og Fyr paa Skagen, m. v.

— 14. Oktbr. Justitsmin. Skriv. ang. Gebyrer for

Skibes Klarering..

— 8. Novbr. Bekjendtg. for Holsteen, ang. Lov
om Skibsfart og Handel paa
Island (jevnf. S. 612).

— 29. Novbr. Indenrm. Skriv. ang. Underhand-
linger om Handelen med Neder-
landene.

— 29. Novbr. Indenrm. Skriv. ang. Underhand-
linger om Handelen med Sverige

og Norge.
— 29. Novbr. Indenrm. Skriv. ang. Underhand-

linger om Handelen med Por-

tugal.

— 4. Decbr. Indenrm. Kundgjbr. (kgl. Resol. s.D.)

ang. Erhvervelsen af islandske

Sopas.

— 11. Decbr. Indenrm. Skriv. ang. nogle formentl.

bortforte Fiskere fra Island.

— 11. Decbr. Indenrm. Skriv. ang. nogle Spbrgs-

maal i Anledning af Handels-

loven.

— 15. Decbr. Indenrm. Skriv. ang. Eftergivelse af

Læste-Afgift ved Udforsel.

— 21. Decbr. Indenrm. Skriv. ang. Blanketter til

islandske Sopas og deres Ud-
fyldning (samt Oversendelse af

(

,Extrakt" af Handelslovene;
jevnf. S. 617—619 Anm.).

— 21. Decbr. Indenrm. Skriv. ang. Udsendelse af

Blanketter til islandske Sopasse.

22. Decbr. Indenrm. Skrivelser (til Ministerierne
for Slesvig og Holsteen) ang.
Kundgjbrelsen om islandske So-
pas (S. 748—750).

Havnevæsenet, jevnf. Handel og Skibsfart,

1851. 12. Juni. Indenrm. Skriv. ang. Veiledninger

ved Kystseiladsen paa Island

(Kort og Beskrivelse over Styk-

kesholms Havn).
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18.54. 28. Scptbr. Indenrm. Skriv. ang. Forslag om
Anbringelse af Sømærker ved

Reykjavik og Fyr paa Skagen,

m. v.

— 28. Septbr. Indenrm. Skriv. ang. nye Opmaal-
inger ved Island.

Hesteavl, Hestehandel, jevnf. Handel og Skibsfart.

1851. 18. Januar. Indenrm. Skriv. ang. Udførsel af

Heste fra Island til Udlandet.
— 20. August. Indenrm. Skriv. ang. Udførsel af

Heste fra Island til Skotland.

1852. 3. April. Isl. Depart. Skriv. ang. en engelsk

Expedition til Island for at kjobe

Heste.

— 5. Mai. Isl. Depart. Skriv. ang. Expeditioner

af fremmede Skibe til Island

for at kjobe Heste.
— 11. Juni. Isl. Depart. Skriv. ang. Expedition

af et engelsk Skib til Island

for at kjobe Heste.

— 18. August. Isl. Depart. Skriv. ang. Tilladelse for

et engelsk Skib til direkte al

udfore Hornkvæg og Heste.

1853. 31. Marts. Indenrm. Skriv. ang. Nægtelse af

islandske Sopas til direkte Ud-

førsel af Heste.

— 4. Mai. Kgl. Resol. ang. Tilladelse til Ud-

førsel af Heste fra Island med
fremmede Skibe.

— 22. Juli. Indenrigsm. Skriv. ang. fremmede
Skibes Adgangstilladelse til al

handle paa Island.

— 7. Oktbr. Indenrm. Skriv. ang. Tilladelse for

engelske Skibe til at hente Heste

fra Island.

1854. 30. Mai. Isl. Depart. Skriv. ang. Beseilings-

tilladelse for nogle engelske

Skibe.

Hospitaler, jevnf. Medicinalvæsenet.

1851. 30. April. Justitsmin. Skriv. ang. Anvendelse

af Hospitalernes Midler.

— 10. Juni. Justitsmin. Skriv. ang. Forslag til

nyt Regulativ for Hospitalernes

Indtægter.
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1854. 14. Oktbr. Justilsmin. Skriv. ang. Rosmhvalanes
Reps Andragende om Under-
støttelse af Hospitalernes Fond.

Hvalfangst.

1854. 29. Septbr. Indenrm. Skriv. ang. Anbringelse

af en islandsk Sbmand ved
Hvalfangst i Grdnland.

Industri.

1853. 8. Septbr. Isl. Depart. Skriv. ang. Understøttelse

til Indkjob af en Væverstol.

Inventarium, Inventarii-Qvilder, see Kirker, Qvilder.

Islandsk, jevnf. Embeder, Embedsmænd m. v.

1852. 30. Oktbr. Indenrm. Skriv. ang. Prbve og At-

tester for Ansogere med Hensyn
til deres Kundskaber i det is-

landske Sprog.
1853. 13. April. Indenrm. Skriv. ang. Prbve i Islandsk

for ikke indfbdte Ansogere om
islandske Embeder.

— 23. Mai. Kgl. Bekjendtg. til Althingel, ang.

Resultaterne af Thingets Session

i 1849 (II, 7. 8).— 24. Mai. Indenrm. Skriv. ang. Oversendelse

af Akter, vedkommende Al-

thingssagerne (det islandske

Sprogs Brug i Correspondence).
1854. 14. Juli. Indenrm. Skriv. ang. Brugen af det

danske Sprog i Embedssager,
som kunne blive sendte til

Ministerierne.

— 19. August. Kirke- og Underviisn. Minist. Skriv.

ang. Dansk i Embeds- Corre-

spondence til Ministerierne (S.

681 Anm.).

Jagten, jevnf. Hvalfangst.

1853. 23. Mai. Kgl. Bekjendtg. til Althinget, ang.

Resultaterne af Thingets Session

i 1849 (l).
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Jordebogskassen,
jevnf. Finantserne, Jordegods-Administration, Regnskabs-

væsenet.

1851. 21. Juni. Indenrigsmin. Skriv, ang. Forslag til

Oprettelse af Sparekasser for

Reykjavik og Omegn, samt om
Anbringelse af Nationalbankens
Sedler i Island.

1852. 8. Mai. Indenrm. Skriv. ang. Udstedelse af

Anviisninger for contante Ind-

betalinger.

18. August. Indenrm. Skriv. ang. det til Althingets

Bogsamling ^bestemte Pengebe-
Ibb for Sessions-Aaret 1854.

— 21. Oklbr. Indenrm. Skriv. ang. Indsendelse af

Regnskaberne fra Sysselmænd
og Administratorer.

— 21. Oklbr. Indenrm. Skriv, (til Landfogden) ang-

Indsendelse af Jordebogskasse-

Regnskabet (S. 342 Anm.).
1853. 27. Januar. Isl. Depart. Skriv. ang. nogle Præ-

sters Mensale af forrige Holum
Bispestol.

— 24. Septbr. Statsregnskab for Aaret fra 4. April

4852 til 31. Marts 4853.
1 854. 13. Januar. Indenrm. Skriv. ang. nærmere An-

givelser ved Sysselmændenes
Indbetalingen Jordebogskassen-

— 6. Marts. Finantsmin. Skriv. ang. Værdien af

nogle fremmede Mynter (S. 609)-

— 10. April. Indenrm. Skriv. ang. Vrag og Driv-

træ paa Vestmannberne.— 12. April. Indenrm. Skriv. ang. Cours paa frem-

mede Mynter.
— IT. Juni. Landfogdens Bekjendlg. ang. Cours

paa fremmede Mynter ved Jorde-

bogskassen (S. 64 — 611).

— 14. Juli. Indenrm. Skriv. ang. Jordebogskas-

sens Ret til Vrag paa Vest

mannoerne.
— 31. August. Statsregnskab for Aaret fra 4. Apr»»

1853 til 31. Marts 1S54 (E**

trakt af Regnskabet for Island)-

— 29. Septbr. Isl. Depart. Skriv. ang. Opsendelse

af nogle Jorddyrknings- Red-

skaber.
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1854. 4. Decbr. Kgl. Resol. (Indenrm. Skriv. 13. Decbr.)

ang. Salg af Forstranden Kongs-
vik i Oræfum.

Jordegods- Administration,
jevnf. Auktioner, Capitelstaxt, Geistligheden, Jordebogskassen,

Landbovæsenet.

1851. 10. Mai. Indenrm. Skriv. ang. Opsidderes For-

kjbbsret ved Salg af offentligt

Jordegods.
— 23. August. Indenrm. Skriv. ang. Tilveiebringelse

af Adkomst- Dokumenter m. v.

for Arnarslapa Ombudsjorder.
— 12. Novbr. Indenrm. Skriv.(kgl. Resol. 22. Oktbr.)

ang. Mageskifte af Jord under
Munkathveraa Kloster.

1852. 24. Januar. Kgl. Resol. (Indenrm. Skriv. 16. Febr.)

ang. Landskylds -Afgifterne af

det kongl. Jordegods i Vester-

Amtet.
— 28. Febr. Indenrm. Skriv. ang. Beregning af

Indsvindingpaa Qvildeleie-Smbr

af Thingore Klosters Godser.
— 17. Marts. Indenrm. Skriv. ang. Afskrivning

af Dokumenter, vedkommende
Thingore Klosters Jordegods.

— 8. Mai. Indenrm. Skriv. ang. Bygselforhold-

ene paa Gaarden Arnarstapi.

— 16. Juli. Indenrm. Skriv. ang. Afgifterne af

det kongl. Jordegods og deres

Realisation.

— 16. Juli. Indenrm. Skriv. ang. Bygselforhold-

ene og Qvildebesætningen paa

Arnarstappens Ombudsjorder.
— 31. Juli. Indenrm. Skriv. ang. Leieforholdet

paa Brekka i Mula Syssel.

— 14. Septbr. Indenrm. Skriv. ang. Bygselforhold

paa nogle Klosterjorder.

— 14. Septbr. Indenrm. Skriv. ang. Qvildebesæt-

ning paa en af Søndermula

Syssels Jorder.

— 29. Septbr. Indenrm. Skriv. ang. Afskrifter af

Adkomst -Dokumenter for de

under Thingore Kloster horende

Jorder.
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1852. 21. Oktbr. Indenrm. Skriv. ang. Indsendelse af

Regnskaberne fra Sysselmænd
og Administratorer.

— 4. Decbr. Indenrm. Skriv. ang. Beregning af

Administrations-Salair.

1853. 18. Januar. Indenrm. Skriv. ang. Understøttelse

til Landvæsenets Fremme i Is-

land. v'3

— 4. Marts. Indenrm. Skriv. ang. Understbttelse

til Landvæsenets Fremme.
— 18. Marts. Kgl. Resol. ang. Forslag om Opteg-

nelse af alle Jorders Lande-
mærker i Island.

— 23. Mai. Kgl. Bekjendtg. til Althinget, ang.

Resultaterne af Thingets Session

i 1849 (II. 4).— 24. Mai. Indenrm. Skriv. ang. at Salg af of-

fentlige Eiendomme i Island

stilles i Bero (S. 533 Anm.).
— 24. Mai. Indenrm. Skriv. ang. Oversendelse

afAkter, vedkommende Althings-

sagerne (Landemærke - Proto-

koller).

— 29. Juni. Indenrm. Skriv. ang. at Gebyr for

Thinglæsning ikke bor betales

i Anledning af kgl. Oppeborsler.
— 2. Septbr. Indenrm. Skriv. ang. Bygselforhold-

ene paa nogle under Stiftamt-

mands-Boligen henlagte Hjaleier.

— 28. Septbr. Indenrigsmin. Skriv. ang. Salg af

Forstrandsstykket Kongsvfk i

Skaptafells Syssel.

— 28. Septbr. Indenrm. Skriv. ang. Gods-Admini-

strationen paa Arnarstapa Om-
budsjorder.

1854. 28. Febr. Kirke- og Underviisn. Minist. Skriv.

ang. Forslag om Nedlæggelse

af Præstekaldet Flugumyri og

Hofstaoir i Skagafjords Syssel.

— 8. April. Indenrm. Skriv. ang. Tiendens Be-

regning af Jorden Geithellur.

— 22. Mai. Indenrm. Skriv. ang. Bortbygsling

af en Gaard, horende til Arnar-

stapa Ombud.
— 22. Mai. Indenrm. Skriv. ang. Indkjob af et

Qvilde til Besætning paa en af

Arnarstapa Ombudsjorder.
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1854. 20. Juni.. Indenrm. Skriv, ang. Kjob af Husene
paa Gaarden Arnarstapi.

— 28. Juni. Indenrm, Skriv. ang. Indkjob af Leie-

qvilder lil en bygslet Gaard.— 25. Seplbr. Kgl. Resol. (Indenrm. Skriv. 30.Sepl.)

ang. Nedlæggelse af Præste-

kaldel Flugumyri og Hofstaoir i

Skagafjords Syssel.
— 28. Septbr. Indenrm. Skriv. ang. Administrationen

af Gaarden Vi&vik og Elfnar-

h61mi i Skagafjorden.
— 30. Novbr. Indenrm. Skriv. ang. Kjbb af nogle

Bygninger paa Gaarden Arnar-

stapi.

— 2. Decbr. Indenrm. Skriv. ang. Administra-

tionen af Thingore Kloster.

— 2. Decbr. Indenrm. Skriv. ang. Opforelse af

Bygninger til Hjaleier paa Amts-
Gaarden Mofcruvellir.

— 4. Decbr. Kgl. Hesol. (Indenrm. Skr. 13. Decbr.)

ang. Salg af Forstranden Kongs-
vik i Oræfum.

Jordemodervæsenet, see Medicinalvæsenet.

Jordtaxation, see Matrikel.

Justitskassen,

jevnf. Finantserne, Jordebogskassen, Retterne.

1853. 17, Pebr. Indenrm. Skriv. ang. Forslag til en

Plakat for Island om Foran-

dringer i Forslrandsrelligheden.— 7. Marts. Justitshlin. Skriv. ang. Plak. for Is-

land om Forslrandsrettigheder.
— 2. April. Plak. ang. Forandring i Henseende

til Forslrandsrelligheden i Is-

land.
l &54. 10. April. Indenrm. Skriv. ang. Vrag og Driv-

træ paa Veslmannderne.

Jøder.

1853. 23. Mai. Justitsmin. Skriv. ang. Forslag om
Udvidelse til Island af nogle al-

mindelige Anordninger for Dan-

mark (Lov 5. April 1850).

xv. n.
61
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Kelp, jevnf. Fabrikvæsen.

1851. 18. Januar. Indenrm. Skriv. ang. Forsog paa al

indfore Tilberedning af Kelp

(Tangaske) paa Island.

— I. Mai. Egl. Besof. ang. Reise-Understottelse

for to udlærte islandske Land-

væsens-Elever.

— 31. Mai. Indenrm. Skriv. ang. en Reise til

Shetlandsøerne og Skotland paa

Landvæsenets Vegne, m. v.

— 27. Septbr. Indenrm. Skriv. ang. Forslag om at

anstille Forsog med Fabrikation

af Kelp i Island.

Kirker, jevnf.

1851. 19. Mai.

— G. Juni.

— 28. Juni.

28. Juni.

20. Juli.

1852. Februar.

14. April.

5. Mai.

1853. 2. Marts.

— 18. Marts.

— 18. Marts.

Forstrandsrettighed, Geistligheden.

Kgl. Resol. ang. Opforelse af en
Kirke paa Akureyri (Oefjord).

Kirke- og Underviisn. Minist. Skriv,

ang. Organisten i Reykjavik,

hans Lon og Forpligtelser.

Kirke- og Underviisn. Minist. Skriv,

ang. Henlæggelse af to Gaarde
til Moorudals Sogn, m, v.

Kirke- og Underviisn. Minist. Skriv,

ang. Reregningen af Proprietair-

Kirkers Eiendoms-Indtægter.

Kgl. Resol. (Kirke- og Underviisn.

Min. Skriv. 28. Juli) ang. For-

eningen af Præstekaldene Tjorn

og Urbir, samt Nedlæggelse af

Kirken paa Upsum.
Forslag til Lov om Tillægsbevilling

til Finantsloven for 1851— 1852

(Flato Kirkes Ombygning).
Indenrm. Skriv. ang. en ansbgt Un-

derstøttelse til en Kirkebygning

paa Akureyri.

Kgl. Resol. (Cultusmin. Skriv. '1 3. Mai)

ang. Salg af en Stafholt Kirke

tilhorende Fjeldfælled.

Plak. ang. Udredelsen af Omkost-

ningerne til Althinget.

Plak. ang. Ydelsen af Tiende til

Præst og Kirke paa Island.

Kgl. Resol. ang. den forrige Holurn

Domkirkes Vragrettigheder.
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1853. 29. Marts. Kirke- og Underviisn. Minist. Skriv.

ang. den forrige Holum Dom-
kirkes Vragrelligheder (S. 400

—

401 Anm.).
— 13. April. Isl. Depart. Skriv. ang. Betaling for

et Altermaleri til Mboruvalla

Klosterkirke.

— 31. Mai. Isl. Depart. Skriv. ang. Anskaffelse

af en ny Klokke til Flato Kirke

i Thingoe Syssel.

— 25. August. Kgl. Resol. (Cultusmin. Skr. 30. Aug.)

ang. Annexkirkes Rettighed for

Kapellet paa Asmundarstaoir.

— 25. Augusl. Kgl. Resol. (Cultusmin. Skr. 30. Aug.)

ang. Nedlæggelse af Annex-

kirken paa SæKngsdalstunga, og

Sognets Henlæggelse til Hvamm.

1854. 11. April. Indenrm. Skriv. ang.^Domkirkens Re-

paration m. m.
— 10. Mai. Indenrm. Skriv. ang. Kirketiende-

frihed for Eieren af Vido.

— 30. Mai. Indenrmin. Skriv. ang. Mboruvalla

Kirkes Bygning.
— 28. Juni. Indenrm. Skriv. ang. Henlæggelse

af Revisionen af nogle Kirke-

regnskaber til Kjdbenhavn.

— 1. Oktbr. Kgl. Resol. (Cullusminist. Skriv. 9.

Oktbr.) ang. Aflosning af fire

Kirkeqvilder paa MyrumiDyra-

fjord.

Kj&bsteder,
jevnf. Akureyri, Communalvæsen, Handel og Skibsfart,

Reykjavik, Vestmannberne.

1851. 19. Mai. Kgl. Resol. ang. Opforelse af en

Kirke paa Akureyri (Oefjord).

— 27. Mai. Indenrm. Skriv. ang. Kjob af Oddeyn

til Kjbbstadgrund for Akureyri.

1853. 28. Septbr. Indenrm. Skriv. ang. Trætte om Ud-

visning af en Byggegrund i

Reykjavik.
— 14. Decbr. Indenrm. Skriv. ang. Mangel paa

Fedevarer ved Handelstederne

i Faxabugten.

— 20. Decbr. Indenrm. Skriv. ang. Laan af Korn

til Sbnderlandets Forsyning.

51*
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1854. 10. Januar. Indenrm. Skriv. ang. Tilforsel af Korn

til Handelstederne i Nord- og

Oster-Amtet.
— 18. Januar. Indenrm. Skriv. ang. Fremmedes

Deeltagelse i Handelen paa Is-

land. H

— 13. Febr. Indenrm. Skriv. ang. Reykjavik Com-
munes Laantil Bygningsarbeide.

— 8. April. Indenrm. Skriv. ang. Udredelsen af

Lon for en Politibetjent paa

Akureyri.
— 15. April. Lov om Skibsfart og Handel paa

Island.

— 25. April. Indenrm. Skriv. ang. Indretningen

af Politi-Opsyn i Kjobstederne.

Kongen, Kongehuset m. v., jevnf. Forfatning.

24. Mni.

1851. 5 ; Jnni Warschau - Protokollen ang. Arve-

følgen i det danske Monarcbi

(S. 330—332 Anm.).
1852. 28. Januar. Kgl. Kundgjbrelse ang. Ordningen

af Monarchiels Anliggender.
— 8. Mai. Traktat (London-Traktaten) ang. del

danske Monarchies Integritet og

Arvefølge.
— 4. Oktbr. Kgl. Budskab til den danske Rigs-

dag, ang. Thronfølgen.
1853. 24. Mai. Indenrm. Skriv. ang. Oversendelse

afAkter, vedkommende Althings
j

sagerne (Kongens Underskrid

under Expeditioner).
— 31. Juli. Thronfolgelov for det danske Mon-

arcbi. /-
— 17. Septbr. Kgl. Resol. ang. Forandring i (* eri

befalede Kirkebon.
1854. 20. Juli. Forordn, om det danske Monarchies

Forfatning for dets Fællesan-

liggende«

Korntllfbrsel, Kornmangel, sL Handel og Skibsfart

Kort over Island, see Opmaaling.

Krigsskat, see Skatter og Afgifter.

Krigsskib, see Marinen.

Knnst.

1851. 4. Febr. Kgl. Resol. ang. Understottelse til * l

erholde Underviisn. i Tegning-
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1852. 4. Marts. Kgl. Resol. ang. Understoltelse for

en Elev i Tegnekunsten.

1853. 12. Januar. Kgl. Resol. ang. Understoltelse til

Uddannelse i Tegnekunsten.

— 13. April. Isl. Deparl. Skriv. ang. Betaling for

et Altermaleri til Møoruvalla

Klosterkirke.

1854. 6. Febr. Kgl. Resol. ang. Understøttelse til

Uddannelse i Tegnekunsten.

Landbovæsenet,

jevtrf. Capitelstaxt, Jordegods-Administration, Skatter og

Afgifter, Tiende.

1851. 4. Febr. Kgl. Resol. ang. Understøttelse for

en Landvæsens-Elev fra Island.

— 25. Marts. Kgl. Resol. ang. Understoltelse for

Landvæsens- Elever fra Island.

— 1. Mai. Kgl. Resol. ang. Reise-Understøttelse

for to udlærte islandske Land-

væsens-Elever.

— 10. Mai. lndenrm. Skriv. ang. Foranstaltninger

til Landvæsenets Fremme.
— 31. Mai. lndenrm. Skriv. ang. Understdttelse

til Anskaffelse af Jorddyrknings-

Redskaber.

— 31. Mai. lndenrm. Skriv. ang. en Reise til

Shetlandsøerne og Skotland paa

Landvæsenets Vegne, m. v.

— 8. August. Kgl. Resol. ang. Understoltelse for

islandske Landvæsens-Elever.

— 23. Septbr. lndenrm. Skriv. ang. det Hanseneke
Legats Anvendelse.

1852. 28. Febr. lndenrm. Skriv. ang. Understoltelse

for islandske Landvæsens-Elever.

— 17. April. Kgl. Resol. ang. Understoltelse af

Landvæsens -Elever fra Island.

— 23. April. lndenrm. Skriv. ang. en ansøgt Un-

derstøttelse til Jordbrugs Drift

eller Anlæg af Mønstergaard.

— 23. April. Isl. Deparl. Skriv. ang. Opsendelse

af nogle Træplanter.

— 26- April. lndenrm. Skriv. ang. Overdragelse

af nogle Reykjavik By tilhørende

Jordstykker til enkelte Mænd
til Opdyrkning.
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1852. 24. Mai. Indenrm. Skriv, ang. Opbygning af

en Ode-Hjaleie.
— 26. Mai. Indenrm. Skriv. ang. hvorvidt en

vis opbygget Ode-Hjaleie skal

ansees som Nybygd.
— 26. Mai. Indenrm. Skriv. ang. Ordningen af

Nybygger- Forhold paa Mboru-
dalsheioi.

— 23. Juni. Isl. Depart. Skriv. ang. Foræring af

nogle Agerdyrknings-Redskaber
til Mænd i Skagafjords Syssel.

— 15. Decbr. Indenrm. Skriv. ang. Understøttelse

til Landvæsenet i Island.

1853. 18. Januar. Indenrm. Skriv. ang. Understbttelse

til lo islandske Landvæsens-
Elever.

— 18. Januar. Indenrm. Skriv. ang. Understottelse

til Landvæsenets Fremme i Is-

land.

— 4. Marts. Indenrm. Skriv. ang. Understbttelse

til Landvæsenels Fremme.
— 18. Marts. Kgl. Resol. ang. Forslag om Opteg-

nelse af alle Jorders Lande-

mærker i Island.

— 18. Mai. Isl. Depart. Skriv. ang. Foræring af

et Jorddyrknings-Redskab.
— 23. Mai. Kgl. Bekjendtg. til Allhinget, ang.

Resultaterne af Thingets Session

i 4849 (11. 4).

— 24. Mai. Indenrm. Skriv. ang. Oversendelse

af Akter, vedkommende Al-

things - Sagerne (Landemærke-
Protokoller).

— 8. Juni. Kgl. Resol. ang. Understbttelse for

Landvæsens- Elever fra Island.

— 10. Juli. Kgl. Resol. ang. Understbttelse til en

Laudvæsens-Elev fra Island.

1854. 30. Januar. Indenrm. Skriv. ang. Agerdyrknings-

Redskabers Opsendelse til Nord-

og Oster-Amtet.
— 30. Januar. Indenrm. Skriv. ang. Andragende

om Agerdyrknings - Redskaber

(il Sysselmanden i Dala Syssel.

— 30. Januar. Isl. Depart. Skriv. ang. Andragender

om Agerdyrknings - Redskaber

til Adskillige i Norder-Amtet.
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1854. 13. Febr. lndenrm. Skriv. ang. Anvendelse af

Amtels oeconomiske Fond til

Kjob af Agerdyrknings- Red-
skaber.

— 21, Febr. lndenrm. Skriv. ang. nogle til Dala

Syssel forlangte Agerdyrknings-

Redskaber (S. 565 Anni. i).

— 21. Febr. Isl. Oepartem. Skriv. ang. nogle til

Nord- og Oster-Amtet forlangte

Agerdyrknings • Redskaber (S.

565, Anm. 2).

— 20. Marts. Kgl. Resol. ang. Understøttelse for en

Landvæsens Elev.

— 25. April, lndenrm. Skriv. ang. Forskaffelse af

spanske Faar lil Myra Syssel.

— 6. Mai. Isl. Depart. Skriv. ang. Opsendelse

af Træplanler til Dala Syssel.

— 22. Mai. lndenrm. Skriv. ang. Nybyggerrellig<

heder for en Odejord.

— 2. Juni. Kgl. ' Resol. ang. Understøttelse til

islandske Landvæsens-Elever.
— 28. Juni. lndenrm. Skriv. ang. Indkjbb af Leie-

qvilder til en bygslet Gaard.
— 30. Juni. Kgl. Resol. ang. Understottelse til en

Agronom fra Island.

— 29. Septbr. Isl. Depart. Skriv. ang. Opsendelse
af nogle Jorddyrknings ^ Red-
skaber.

— 14. Oktbr. Kgl. Resol. ang. Understottelse for

en Landvæsens-Elev fra Island.

Landemærker, see Landbovæsenefc.

Land fogden, see Finantserne, Jordebogskassen.

Landphysikus, see Medicinalvæsenet.

Landsforsamling, see Forfatning.

Landsoverr etten, see Retterne.

Lastepenge, see Handel og Skibsfart.

Latinskolen, see Skolen.

Lax, see Fiskeri.

Legater og Stiftelser,

jevpf. Borneskole, Fattigvæsenet, Kirker, Pastoral-Seminariet,

Skolen, Universitetet.

1851. I. Januar. Gavebrev af Repstyrer Jon Siguros-

son paa den halve Gaard Syori

Hraundal til Fattige i Alptanes
Rep i Myra Syssel.
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1851. 23. August. Kirke- og Underviisn. Minist. Skriv.

ang. en yderligere Oplæggelse
af Capitaler, tilhbrende Thor-

chilii Skolefond.
— 23. Septbr, Indenrm. Skriv. ang. det Hansenske

Legats Anvendelse.
— 29. Septbr. Kirke- og Underviisn. Minist. Skriv.

ang. Oversendelse til Island af

Thorchilii Legats Midler.

1852. 17. Maris. Indenrm. Skriv. ang. Afskrivning af

Dokumenter (hos Arnæ Magnæi
Stiftelse), vedkommende Thing-

bre Klosters Jordegods.
— 14. Septbr. Kirke- og Underviisn. Minist. Skriv.

ang. Oversendelse af Obliga-

tioner, tilhbrende Thorchilii Le-

gats Capital.

— 29. Septbr. Indenrm. Skriv. ang. Afskrifter af Ad-
komst-Dokumenter (hos Arnæ
Magnæi Stiftelse) for de under
Thingbre Kloster horende Jorder.

1853. 17. Febr. Kirke- og Underviisn. Minist. Skriv.

ang. Oversendelse af Obliga-

tioner, tilhbrende Thorchilii

Legat.

— 15. August. Codicil af Charles Kelsall Esq., inde-

holdende Gave af en Pengesum
til Opfbrelse af Bibliothek for

Skolen i Reykjavik.

1854. 30. Juni. Kirke- og Underviisn. Minist. Skriv.

ang. Oversendelse af Thorchilii

Legats Midler.

— 7. August. Gavebrev af Repslyrer f>orleifur Kol-

beinsson og Hustru paa en Jord

lil Borneskolen paa Eyrarbakki.

— 8. August. Gavebrev af Bonden Einar Sigurbs-

son paa en Capital lil Borne-

skolen paa Eyrarbakki.

— 17. Septbr. Gavebrev, hvorved Halldér Andrés-

son indsætter Pastoral - Semi-
nariet i Reykjavik til sin Arving.

— 29. Septbr. Kirke- og Underviisn. Minist. Skriv.

ang. Opsendelse af nogle Thor-

chilii Legat tilhbrende Obliga-

tioner.
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Literatur, jevnf. Btfger, Biblioihek m. v. , Selskaber.

1852. 21. Decbr. Kirke- og Underviisn. Minist. Skriv.

ang. Understøttelse lil det is-

landske Bibelselskab.

Lodsvæsen, see Havnevæsenet.

Lovgivning, jevnf. Althinget, Forfatning.

1851. 3. Januar. Lov om Pressens Brug.
— 5. Januar. Pensionslov.
— 5. Januar. Lov om Embedsmænds Forpligtelse

til at sikkre deres Enker Over-

leveJsesrenter.

Finantslov for Finantsaaret Ira I. April

1851 til 31. Marts 1852.

Lov om den svævende Stalsgjæld.

Forslag til Lov om Tillægsbevilling

til Finanlsloven for 185-1—52.

Lov om Rigsretlen.

Lov ang. Ophævelse af Qvarantaine-

Foranstallninger.

Juslitsmin. Skriv. ang. Plan om Ud-

givelsen af en officiel Lovtidende.

Finanislov for Finantsaaret fra \ . April

4852 til 34. Maris 4 853.

Isl. Depart. Skriv. ang. Subscription
paa Lovsamling for Island.

Indenrm. Skriv. ang. et udarbeidet

Udkast til Lov om Skibsfart og
Handel paa Island.

Indenrm. Skriv, (til Ministerierne for

Slesvig og Holsteen) ang. Be-

handlingen af et Lovudkast om
Islands Mandel og Skibsfart.

Lov om den svævende Statsgjæld \

Lov om foreldbig Indtægts- og Ud-

gifts-Bevilling.

Foreløbig Lov om Forlængelse af

Indtægts- og Udgifts - Bevilling

indtil Finantsloven er given.

Kirke- og Underviisn. Minist. Skriv,

ang. Udarbeidelse af Udkast til

en Forordning for Island, ang.

Son- og Helligdagenes Hellig-

holdelse.

27. Marts.

1852.

25. xNovbr.

Februar,

3.

10.

|f _ #

Marts.

Marts.

— 16. Marts.

26. Marts.

29. Juni.

29. Novbr.

29. Novbr.

1853.

1 Ji

7.

28.

Januar.

Marts.

12. Mai.

18. Mai.

) Denne Lov er sendt til Althinget 1855 ved Justitsrain. Skriv.

9. Juni s. A., og af Ministeren betragtetsom gjeldende uden
Udvidelse. Tfo. fra alfcfngi Islendinga 1855, S. 46. 519. 772.
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1853. 23. Mai. Kgl. Bekjendtg. til Althinget, ang.

Resultalerne af Thingels Session

i 1849.
— 23. Mai. Justilsmin. Skriv. ang. Forslag om

Udvidelse til Island af nogle

almindelige Anordninger Tor

Danmark.
— 24. Mai. Indenrm. Skriv. ang. Oversendelse

af Lov-Udkast til Forelæggelse
for Althinget.

— 24. Mai. Indenrm. Skriv. ang. Oversendelse
afAkter vedkommende Althings-

sagerne.
— 17. Juli. Lov om 'midlertidig Indtægts- og

Udgifts-Bevilling.

— 31. Juli. Tbronfolgelov for det danske Mon-
archi.

— il. Septbr. Indenrm. Skriv. ang. Nedsættelse af

en Commission i Anledning af

Lovforslag om almindelig Han-
delsfrihed for Island,

— 8. Decbr. Lov om den svævende Statsgjæld !
.

1854. 4. Januar. Lov ang. overordentligt Lonnings-
tillæg (for de ringere aflagte

Bestillingsmænd).

— 18. Januar. Indenrm. Skriv. ang. Fremmedes
Deeltagelse i Handelen paa Is-

land.

— 8. Febr. Lov ang. direkte Indforsel samt Ta-

rifen for Lastepenge.

— 10. Febr. Lov ang. en forandret Benævnelse
for den bestaaende Myntfod.

— 3. Marts. Lov ang. Forandring af Straffebe-

stemmelser for Qvaksalveri.

— 15. April. Lov om Skibsfart og Handel paa Is-

land,

— 15. April. Lov om Tillægsbevilling for Finants-

aaret 4853—54.
— 19. Mai. Plak. ang. Ret for de faste Hand-

lende paa Island til at beseile

andre end autoriserede Handel-

steder.

') Denne Lov er sendt til Althinget med Justitsministeriets

Skrivelse 9. Juni 1855, som efter Ministeriets Mening gjel-

dende uden Udvidelse. Jevnf. Tit. fra alfungi Islendfnga

1855, S. 46. 519. 772.
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1854. 17. Juni. Bekjendtg. for Slesvig, ang. Loven

om Skibsfart og Handel paa

Island (jevnf. S. 612).

— 26; Juli. Forordn, om det danske Monarchics

Forfatning for dets Fællesanlig-

gender.
— 26. Juli. Palent, hvorved Rigsraadet sammen-

kaldes.

— 8. Novbr. Bekjendtg. for Holsteen, ang. Loven

om Skibsfart og Handel paa

Island (jevnf. S. 612).

Læste- Afgift, see Handel og Skibsfart.

Lysning i Kuld og Kjon, see Arv og Skifte (1 1 . Juni 1853).

Løsagtighed.

10. Mai. Indenrm. Skriv. ang. Forsorgelses-

pligten (af uægte Barn) navnlig

for Faderens Vedkommende.
30. Oklbr. Indenrm. Skriv. ang. Virkningen af

urefunderet Fattigunderstøttelse

til uægte fødte Bbrn.

1 J . Juni. Justitsmin. Skriv. ang. Disposition

imod Norske Lovs Bestemmelser.

Maal og Vægt.

1852. 14. April. Indenrm. Kundg. (kongl. Resol. 31.

Marts) ang. mindre Vægtlodders

Form.
— 16; Juni. Isl. Deparlem. Skriv. ang. Maalered-

skaber og Justeerstempel til

Stranda Syssel.

— 16. Juni. Isl. Depart. Skriv. ang. Opsendelse
af Maal- og Vægt-Redskaber til

Borgarfjords Syssel.

1853. 31. Januar. Bekjendtg. fra Justeerkammeret, ang.

Forandring i Handelsvægten.
— 31. Januar. Bekjendtg. fra Justeerkammeret (kgl.

Resol. 25. August 4852) ang.

Udsalg af Maal- og Vægt- Red-
skaber.

1854. 10. April. Reskr. ang. Salg af starre Bismere.

20. April. Indenrm. Skriv. ang. Anskaffelsen af

Maal- og Vægt- Redskaber til

Ovrighederne.

— 19. Mai. Kgl. Resol. ang. Forfærdigelsen af

Vægtlodder og mindre Maalekar.

1851.

1852.

1853.
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1854. 18. Septbr. Bekjendtg. fra Justeerkammeret, ang.

Priis paa Vægllodder m. v.

— 29. Scplbr. Indenrm. Skriv. ang. Opsendelse af

Maal- og Vægt - Redskaber til

Byfoged -tømbedel i Reykjavik.

Maldager, see Forstrandsrettighed, Jordegods-Administration,

Landbovæsenet.

Man d tals thing, see Retterne.

Marinen.

1852. 18. Oklbr. Indenrm. Skriv. ang. Opsendelse af

et Krigsskib til Island i Som-
meren 1853.

1853. 21. Decbr.' Indenrm. Skriv. ang. Levering af

Korn til Islands Forsyning fra

Marinens Depoter.

Matrikel.

1851. 11. Juni. Indenrm. Skriv. ang. Beregning af

en Sysselmands Diæter ved Ud-
forelse af Jordtaxationen.

1852. 8. Juli. Isl. Depart. Kxpedilionscontoirs Skriv.

ang. Jordskylds Nedsættelse paa
Jorden Blbndubakki.

1853. 22. Mai. Kgl. Resol. ang. Forelæggelse for

Allhingel af de i Island udfårle
Jordtaxations- Arbeider.

— 24. Mai. Indenrm. Skriv. ang. Oversendelse
af Sager til Forelæggelse for

Althinget(Matrikelsagen til Thing-

ets Betænkning).

Medicinalvæsenet,

jevnf. Embeder, Embedsmænd, Qvarantainevæsenet, m. v.

1851. 11. Marts. Isl. Depart. Skriv. ang. Medicinal-

taxten for Island og Færoerne
(Forhoielse 10 % for Island).

— 11. Marts. Isl. Departem. Skriv, ang. Medicinal-

taxten.

16. Ang. Taxt, hvorefter Apothekerne i Dan-
185°- mark skulle falholde de i samme

anforte Medikamenter fra I.Sep-

tcmbr. J850.
— 6. Juni. Kgl. Resol. ang. Foranstaltninger i

Henseende til Ordningen af

Qvarantainevæsenet paa Island.
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1851. 14. Juni. Justitsmil); Skriv. ang. Forbedringer

i det islandske Medicinalvæsen.

— 3. Juli. Indenrm. Skriv. ang. Opforelse af

Sygehuse for franske Sdfolk

paa Island.

— 5. Juli. Indenrm. Gircul. (til Amtmændene)
ang. nogle Foranstaltninger til

Ordning af Qvarantainevæsenet

paa Island.

— 5. Juli. Indenrm. Circul. (til Qvarantaine-

Commissionerne) ang. Organi-

sationen af det islandske Qva-

rantainevæsen.
— 20. Juli. Isl. Depart. Skriv. ang. Tillæg til

Medicinaltaxten.
25. Juni Ftfrsle Tillæg til Medicinaltaxten af

1851 1850.
— 30. Juli. Indenrm. Skriv. ang. Qvarantaine-

Bekjendtgjorelser og deres Med-

delelser.

— 26. August. Kirke- og Underviisn. Min. Bekjendtg.

ang. Deling af den lægeviden-

skabelige Embedsexarnen.
— 23. Seplbr. Juslitsmin. Skriv. ang. Oplærelsen af

Hjælpelæger i Island.

1852. 10. Febr. Juslitsmin. Skriv. ang. Fordeling af

Fatligmedicinen (til Nord- og
Oster-Amlel).

— 9. Juni, Isl. Depart. Skriv. ang. Tilvejebrin-

gelse af mere fuldstændige Ind-

beretninger om Vaccinationen.

— 11. Juni. Isl. Depart. Skriv. ang. Indforelse af

den nye Pharmacopoea Danica.

— 26. Juli. Isl. Depart. Skriv. ang. Oversendelse
af andet Tillæg til Medicinal-

taxten af 1850.

10. Juli Andet Tillæg til Medicinaltaxten af

1852. <850.

— 30. Juli. Isl. Depart. Skriv. ang. Oversendelse
af et Phanlom, som Inventarium
til Oefjords Læge-Dislrikt.

— 2. August. Isl. Depart. Skriv. ang. Opsendelse
af et Phanlom, som Inventarium
ved Læge- Embedet paa Vest-
mannoerne.

— 2. August. Juslitsmin. Skriv. ang. Besættelse af
Læge-Embedel i Isafjords Syssel.
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1852. 10. August. Justitsmin. Skriv, ang. Anskaffelse af

el Phantom til Distriklslæge-

Embedet paa Vestmannoerne.
— 18. August. Isl. Depart. Skriv. ang. Opsendelse

af et Phantom som Invenlarium

ved Distriktslæge - Embedet i

Mula-Sysselerne.
— 18. August Isl. Depart. Skriv, (til Amtmanden)

ang. samme (S. 316 Anm. 2).

— 9. Septbr. Isl. Depart. Skriv. ang. Opsendelse
af et Phantom til Vester-Amtets

sondre Distrikt.

1853. 11. April. Isl. Depart. Skriv. ang. Opsendelse
af et Phantom til LægerEmbedet
i Vester-Amtets nordre Distrikt.

— 18. Mai. Justitsmin. Skriv. ang. Godlejorelse

for leveret Fattigmedicin fra

Apotheket paa Akureyri.

— 16. Juni. Justitsmin. Skriv. ang. Forslag til en

bedre Ordning af Medicinal-

væsenet i Island.

— 27. Juni. Isl. Depart. Circ. ang. Oversendelse
af den nye Medicinaltaxt.

14. Juni Taxt for Apothekerne i Danmark fra
1853

- \. Juli 1853.
— 29. Juni. Indenrm. Skriv. ang. Husbondens

Pligt at forsørge sit Tyende i

Sygdomstilfælde.
— 25. Juli. Isl. Depart. Skriv. ang. Opsendelse

af Instrumenter, som Inven-
tarium til Distriktslæge-Embedet

paa Vestmannoerne.
—

- 25. August. Kirke- og Underviisn. Minist. Skriv.

ang. Forslag til Forbedring af

Medicinalvæsenet i Island.

1854. 3. Marts. Lov ang. Forandring af Straffebe-

stemmelser for Qvaksalveri.

— 26. Juni. Indenrm. Skriv. ang. Amtmandens
Forbud imod en Læges Mbde
som Althingsmand.

— 28. Juni. Isl. Depart. Circul. ang. Tillæg til

Medicinaltaxten.

15. Juni Forste Tillæg til Medicinaltaxten af
1854 1853.

— 23. Septbr. Justitsmin. Skriv. ang. Udbetaling af

en Distriktslæges Gage under
Vacance.
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1854. 29. Septbr. Isl. Depart. Skriv. ang. Spbrgsmaal
om Dyrtidstillæg til en prak-
tiserende Læge.

— 14. Oktbr. Justitsmin. Skriv. ang. Lægetjene-
sten i Byen Reykjavik.

— I. Decbr. Indenrm. Skriv. ang. Betalingen for

en midlertidig Lægetjeneste i

Reykjavik.

Mineralier.

1851. 19. Mai. Kgl. Resol. ang. en ny Undersogelse

af Svovlminerne paa Island.

— 21. Mai. Indenrigsmin. Skriv. ang. (Dr. J6n
Hjaltalins) Undersogelse af Svovl-

minerne paa Island.

— 21. Mai. Indenrm. Skriv. ang. Svovlværkel

i Husavik og Svovlminernes
Undersogelse m. v.

1852. 5. Marts. Indenrigsm. Skriv. ang. midlertidig

Standsning af Svovlværket ved
Husavik.

1854. 0. Febr. Kgl. Resol. ang. Undersogelse af de
islandske Svovlminer.

Ministerierne, jevnf. Forfatning, Lovgivning.

1852. 28. Januar. Kgl. Kundgjorelse ang. Ordningen
af Monarchiets Anliggender.

— 16. Maris. Justitsmin. Skriv. ang. Plan om Ud-
givelsen af en officiel Lovtidende.

— 20. Septbr. Bekjendtg. fra Finantsmin. (kgl. Resol.

20. August) ang. Overbestyrel-

sen af Qvarantainevæsenet (hen-

lagt til Justitsministeriet).

1853. 24. Mai. Indenrm. Skriv. ang. Oversendelse

af Akter, vedkommende Al-

thingssagerne (Ministrenes Un-

derskrift).

— 30. Mai. Indenrm. Bekjendtgj. (kgl. Resol.

20. Mai) ang. Udnævnelse af en

Directeur for det samlede In-

denrigsministerium.

1854. 3. Mai. Indenrm. Bekjendtg. ang. Ophævelse

af Directoratet for Ministeriet.

— 14. Juli. Indenrm. Skriv. ang. Brugen af det

danske Sprog i Embedssager,

som kunne blive sendte til Mi-

nisterierne.
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1854. 19. August. Kirke- og Underviisn. Minisl. Skriv.

ang. Sproget i saadanne Sager,

som kunne ventes sendte lil

Ministerierne (S. 681 Anm.).

Mynt, Myntvæsen, see Pengevæsenet.

Nationalbanken, see Pengevæsenet.

Nationalforsamling (tøtfofundur), see Forfatning.

Nybyggere.

1852. 24. Mai. Indenrm. Skriv. ang. Opbygning af

en Ode-Hjaleie.
— 2G. Mai. Indenrm. Skriv. ang. hvorvidt en

vis opbygget Ode-Hjaleie skal

ansees som Nybygd,
— 26. Mai. Indenrm. Skriv. ang. Ordningen af

Nybygger -Forhold paa Mooru-

dalsheioi.

1853. 2. Septbr. Indenrm. Skriv. ang. et Nybygger-
sted i Borgarfjords Syssel.

1854. 22. Mai. Indenrm. Skriv. ang. Nybyggerret-

tigheder for en Odejord.

Obligationer, see Finantserne, Legater og Stiftelser, Skolen.

Oeconomisk Fond (for Nord- og Oster-Amtet).

1854. 13. Febr. Indenrm. Skriv. ang. Anvendelse af

Amtets oeconomiske Fond til

Kjob af Agerdyrknings - Red-
;

* skaber.

Opmaaling ved Islands Kyster,

jevnf. Kort over Island.

1852. 7. Decbr. Indenrm. Skriv. ang. Opmaaling af

Islands vestlige og nordl. Kyster.

1853. 4. Januar. Indenrm. Skriv. ang. Forslag om at

foretage Soopmaalinger ved Isl.

— 29. Marts. Isl. Depart. Skriv. ang. Forholdet med
Hensyn til den Gapitain Born
lilstaaede Pension.

1854. 28. Septbr. Indenrm. Skriv. ang. nye Opmaal-
inger ved Island.

Pastoral-Seminarlot,

jevnf. Geistligheden, Skolen, Universitetet.

1854. 23. Marts. Kirke- og Underviisn. Minist. Skriv.

ang. Afgangsprbven ved Pasloral-

Seminariet i Reykjavik.



1854. 28. August. Kirke- og Underviisn. Minist. Skriv.

ang. nogle Porslag i Henseende
til Undervisningen i Latinskolen

(Stipendie - Oplag til Pastorat-

Seminariet).

— 17. Septbr. Gavebrev, hvorved Halldér Andrés-
son indsætter Pastoral - Semi-

nariet i Reykjavik til sin Arving.

— 29. Decbr. Kirke- og Underviisn. Minist. Skriv.

ang. Udbetalingsmaaden af Sti-

pendier ved Pastoral-Seminariet

i Reykjavik.

Pasvæsenet, see Handel og Skibsfart, Jcider, Stipas.

Pengevæsenet.

1851. 8. Maris. Kgl. Bekjendtg. ang. Inddragelsen af

de af Nationalbanken i Aaret

1834 udstedte Sedler paa 50
Rigsbankdaler.

— *2I. Juni. Indenrigsmin. Skriv. ang. Forslag til

Oprettelse af Sparekasser for

Reykjavik og Omegn, saml om
Anbringelse af Nationalbankens
Sedler i Island.

1852. 4. Marts. Finantsmin. Bekjendtg. (kgl. *ResolI.

26. Januar og 1. Marts) ang.

Udprægning af Kobbermynt.— 1

8. Mai. Indenrm. Skriv. ang. Udstedelse af

Anviisninger for contante Ind-

betalinger.

1854. 10. Febr. Lov ang. en forandret Benævnelse
for den bestaaende Myntfod.

— 10. Febr. Finantsmin. Bekjendtg. (kgl. Resol.

8. Februar) om fremtidige Ud-
prægninger af Rigsmynt.

— 10. Febr. Finantsmin. Bekjendtg. (kgl. Resol.

14. Febr.) ang. Udprægning af

Dobbelt-Rigsdalere.

— 0. Marts. Finantsmin. Skriv. ang. Værdien af

nogle fremmede Mynter (S. 609).

-— 12. April. Indenrigsm. Skriv. ang. Cours paa

fremmede Mynter.
— 25. April. Finanlsmin. Bekjendlg. (kgl. Resol.

20. April) ang. Udprægning af

Mynt.

XV. B. 52
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1854. 17. Juni. band fogdens Bekjendlg. ang. Cours

paa fremmede Mynter (S. 610—
6H).^

— 8. Septbr. Finanlsmin. Bekjendlg. for Danmark
(kgl. Resol. 2. Juli) om Udpræg-
ning af Fireskillinger.

Pcnsionsvæsenet,
jevnf. Embeder, Embedsmænd, Medicinal væsenet.

1851. 5. Januar. Pensionslov.

5. Januar. Lov om Embedsmænds Forpligtelse

til at sikkre deres Enker Over-

levelsesrenter.

— 17. Juni. Isl. Deparl. Skriv. ang. Schemala
til Ansøgninger om Pensioner.

— 3. Juli. Isl. Depart. Skriv. ang. Oplysninger

til Ansøgninger om Pensioner,

^Æ\ y~ ro. v.
. ',fi£~$iffX-

1853. 29. Marts. Isl. Depart. Skriv. ang. Forholdet med
Hensyn til den Capilain Bom
tilstaaede Pension.

Pharmacopoea Danica, see Medicinal væsenet.

Politivæsenet,

jevnf,, Akureyri, Fiskeri, Handel og vSkibsfart, Maal og Vægt,

Medicinalvæsenet, Qvaranlainevæsenet, Reykjavik, Sopas.

1851. 10. Mai. Indenrm. Skriv. ang. Behandlingen

af en Vagabond.
1853. 4. Maris. Kirke- og Underviisn. Minist. Skriv.

ang. en Præsts Forhold ved en

Selvmorders Bearavelse.

— 18. Mai.' Kirke- og Underviisn. Minist. Skriv.

ang. Udarbejdelse af Udkast til

en Forordning for Island, ang.

Son- og Helligdagenes Hellig-

holdelse.

— 23. Mai. Kgl. Bekjendlg. til Althinget, ang.

Resultaterne af Thingets Ses-

sion i 1849 (II. 9).

— 24. Mai. Indenrm. Skriv. ang. Oversendelse

af Lovudkast til Forelæggelse

for Althinget (For. ang. Son- og

Helligdagenes Helligholdelse).

— 21. Oklbr. Justitsmin. Bekjendlg. ang. Udlevering

af deserterede Sbfolk fra en-

gelske Handelsskibe.
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1854. 8. April. Indenrm. Skriv. ang. Udredelsen af

Lon for en Politibetjent paa
Akureyri.

— 15. April. Lov om Skibsfart og Flandel paa
Island.

— 20. April. Udenrigsmin. Bekjendtg. (kgl. Resol.

11. April) ang. Handlendes og

Sbfarendes Forhold i Krigstil-

fælde.

— 25. April. Indenrm. Skriv. ang. Indretningen

af Politi-Opsyn i Kjbbstederne.

— lf>. Mai. Indenrm. Skriv. ang. Besværinger

over fremmede Fiskeres Over-

last i Nordermula Syssel.

—
, 30. August. Indenrm. Skriv. ang. Uordener, be-

gaaede af fremmede Fiskere.

22. Septbr. Justitsmih. Skriv. ang. Selvmordores

Begravelse.

— 25. Septbr. Indenrm. Skriv. ang. Undersbgelsor

om Uordener, begaaede af frem-

mede Fiskere paa Island.

Postvæsenet.

1851. 8. Febr. Indenrm. Skriv. ang. den islandske

Postbeslyrelses Overgang til det

almindelige Postvæsen.
— .21. Septbr. Kgl. Resol. ang. Foranstaltning til

en Postskibs-Tour om Vinteren

til Island.

1852. Februar. Forslag til Lov om Tillægsbevilling

til Finantsloven for 1851-1852.
— 14. April. Cerlepnrti om Befragtning af et Post-

skib til Island for Aarenel852
og 1853.

— 10. April. Indenrm. Skriv. ang. Postgangen
mellem Kjobenhavn og Island

(S. 231).

— 18. August. Indenrigsm. Skriv. ang. Ordningen
af Postgangen mellem Danmark
og Island, m. m.

— 14. Septbr. Indenrm. Skriv. ang. Læste-Afgift og
Passageerpladser i Postskibet.

1854. 9. Juni. Indenrm. Skriv. ang. Althingsmænds
Indkaldelse til Sessionerne.

— 4. Decbr. Indenrm. Skriv. ang. Breve og Post-

forsendelser til Nordlandet.

62*
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Pressen, Presselovgivning m. vM

jevnf. Boger, Bogtrykkeri m. v., Politivæsenet.

185!. 3. Januar. Lov om Pressens Brug.
— 30. April. Justitsminist. Skriv. ang. Stiftsbog-

trykkeriet og sammes Drift og

Bestyrelse.

1852. 14. April. Bevilling for et Selskab til at an-

lægge et Bogtrykkeri paa Akur-
'

v- • eyri. ..-.i- % .

1853. 23. Mai. Justitsmin. Skriv. ang. Forslag om
Udvidelse til Island af nogle

almindelige Anordninger for

Danmark (Lov 3. Januar 1851).

Provindslalstænderne, jevnf. Althinget.

1852. 29. Novbr. Indenrm. Skriv, (til Minist. for Hol-

steen) ang. Behandlingen af et

Lovudkast om Islands Handel

og Skibsfart.

— 29. Novbr. Indenrm. Skriv, (til Minist. for Slesvig)

ang. det samme (S. 349 Anm.).

Provster, see Geistligheden.

Præstegaard, see Geistligheden.

Præstekald, see Geistligheden.

Præster, see Geistligheden.

Præsteskole, see Pastoral-Seminariet.

Qvaksalveri, jevnf. Medicinalvæsenet.

1854. 3. Marts. Lov ana. Forandring af Straffebe-

stemmelser for Qvaksalveri.

dvarantainevæsenet,

jevnf. Handel og Skibsfart, Politivæsenet.

1851. 0. Juni. Kgl. Resol. ang. Foranstaltninger i

Henseende til Ordningen af

Qvarantainevæsenet paa Island.

5. Juli. Indenrm. Circul. (til Amtmændene)
ang. nogle Foranstaltninger til

Ordning af Qvarantainevæsenet
paa Island.

— 5. Juli. Indenrm. Circul. (til Qvarantaine-

Commissionerne) ang. Organi-

sationen af det islandske Qva-
rantainevæsen.
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1851. 30. Juli. Indenrm. Skriv. arm. Qvarantaine-

Bekjendtgjorelser og deres Med-
delelse.

1852. 10. Marts. Lov ang. Ophævelse af Qvarantaine-

Foranslallninger.

— 20. Seplbr. Bekjendtg. fra Finantsmin. (kgl. Resol.

20. August) ang. Overbestyrel-

sen af Qvarantainevæsenet (hen-

lagt til Justitsministeriet).

1854. 2. Decbr. Indenrm. Skriv. ang. de for Island

gjeldende Qvarantainebestem-

melser.

Ctvi 1 d er ,
jevnf. Jordegods-Administration, Kirker.

1854. 22. Mai. Indenrm. Skriv. ang. Bortbygsiing

af en Gaard, horende til Arnar-

stapa Ombud.
— 22. Mai. Indenrm. Skriv. ang. Indkjob af et

Qvilde til Besætning paa en af

Arnarstapa Ombudsjorder.
— 28. Juni. Indenrm. Skriv. ang. Indkjob af Leie-

qvilder til en bygslet Gaard.
— 1. Oktbr. Kgl. Besol. (Kirke- og Underviisn.

Minist. Skriv. 9. Oktbr.) ang.

Aflosning af fire Kirkeqvilder

paa Myrum i Dyrafjord.

Reglement, see Skolen.

Regnskabsvæsenet,
jevnf. Finantserne, Jordebogskassen, Jordegods-Administration,

Sysselmænd.

1852. 8. Mai. Indenrm. Skriv. ang. Udstedelse af

Anviisninger for contante Ind-

betalinger.

— 21. Oktbr. Indenrm. Skriv. ang. Indsendelse af

Regnskaberne fra Sysselmænd
og Administratorer.

1854. 13. Januar. Indenrm. Skriv. ang. nærmere An-
givelser ved Sysselmændenes
Indbetalinger i Jordebogskassen.

— 28. Juni. Indenrm. Skriv. ang. Henlæggelse af

Revisionen af nogle Kirkeregn-

skaber til Kjobenhavn.

— 28. Septbr. Indenrm. Skriv. ang. Byfogdens Stil-

ling i Communalbestyrelsen i

Reykjavik.
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Reiser i Island, see Mineralier.

Reiser, Amtmændenes i Island, see Embeder, Embeds-

mænd.

Repartitionsfond,

jevrtf. Handel og Skibsfart, Medicinalvæsenet, Qvarantaine.

1851. 27. Januar. Indenrm. Skriv. ang. Fordelingen af

Omkostningerne ved Embeds-
mænds Reiser.

— 30. April. Juslilsmin. Skriv. ang. Anvendelse
af Hospitalernes Midler.

— 8. Juni. Plak. for Island, ang. Forpligtelse

for Embedsmænd og deres En-

ker at yde Bidrag til Reparti-

tionsfondene.

— 5. Juli. Indenrm. Circ. ang. Organisationen

af det islandske Qvarantaine-
* væsen.

— 23. Septbr. Juslilsmin. Skriv; ang. Oplærelsen

af Hjæipelæger i Island.

1852. 28. April. Indenrm. Skriv. ang. Honorar til en

Provst for Deeltagelse i at sætte

Capilelslaxten.

— 10. August. Juslilsmin. Skriv. ang. Anskaffelse af

et Phantom til Distriktslæge-

Embedel paa Vestmannberne.
— 18. August, lsl. Deparl. Skriv. ang. Betaling for

et Phantom til Mula-Sysselernes

Distrikt (S. 316, Anm. 2).

— 9. Septbr. lsl. Deparl. Skriv. ang. Betaling for

et til Vesler-Amtets sondre Di-

strikt oversendt Phantom (S. 3 1

7

Anm.).
— 16. Septbr. Indenrm. Skriv. ang. Refusion af

Omkostninger ved nogle af Stift-

amtmanden foretagne Reiser.

1853. 7. Marts. Juslilsmin. Skriv. ang. Plakat for Is-

land om Forslrandsreltigheder.

— 11. April. Isl. Depait. Skriv. ang. Opsendelse
af ét Phantom til Læge-Embedel
i Vesler-Amtets nordre Distrikt.

— 16. April. Indenrm. Skriv. ang. Honorar for

Medvirkning ved Sætlelsen af

Capilelslaxt for Nord- og Oster-

Amtet.

1854. 26. April. Indenrm.« Skriv. ang. Houorar for

Capitelslaxlens Sættelse.
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Rep, Reppenes Anliggender, see Communalvæsenet,

Fattigvæsenet

Retterne, Retsvæsenet og Rettergangsmaaden,
jec?\f. Embeder, Embedsmænd, Sportelvæsenet.

1851. 10. Juni.

1852. 3. Marts.

13. April.

24. Mai.

— 27. Mai.

9. Juni.

12. Oktbr.

1853. 23. Mai.

— 24. Mai.

1 1. Juni.

29. Juni.

Justitsmin. Skriv. ang. Afdrag i de
Landsoverretlens Medlemmer
tillagte Gager.

Lov om Rigsretten.

Isl. Departem. Skriv. ang. nærmere
Begler ved Finantslovens Ud-

forelse for Islands Vedkom-
mende.

Justitsmin. Circul. ang. Indsendelse
af fuldstændige Doms-Afskrifter

ved Aflevering af Straffanger.

Kgl. Besol. ang. Reglementering af

Uniformer for Landsoverretlens
' Medlemmer, m. Fl.

Isl. Depart. Skriv. ang. Forandring

i Uniformerne for Landsoverret-

tens Medlemmer.
Isl. Depart. Skriv. (Reskr. 17. Septbr.)

ang. Uniformsknapperne for de

civile Embedsmænd.
Kgl. Bekjendtg. til Althingel, ang.

Resultaterne af Thingets Session

i 1849 (I.).

Justitsmin. Skriv. ang. Forslag om
Udvideise (il Island af nogle

almindelige Anordninger for

Danmark (Plak. 17. Febr. 1847).

Justitsmin. Skriv. ang. Disposition

imod Norske Lovs Bestemmelser,

lndenrm. Skriv. ang. at Gebyr for

Thinglæsning ikke bor betales

i Anledning af kongel. Oppe-
bbrsler.

Reykjavik,

jev)\f. Althinget, Capitelstaxt, Communalvæsenet, Handel og

Skibsfart, Havnevæsenet, KjBbstæder, Pastoral -Semi-

nariet, Skolen. i

1851. 6. Juni. Kirke- og Underviisn. Minist. Skriv.

ang. Organisten i Reykjavik,

hans Lon og Forpligtelser.
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1852. 10. April, Indenrm. Skriv. ang. Forslag om
Opsendelse af Skyts og Ammu-
nition til el Batteri ved Reykjavik.

26. April. Inden rm. Skriv. ang. Vægring for at

modtage Valg som Borgerrepræ-
sentant i Reykjavik.

— 26. April. Indenrm. Skriv. ang. Overdragelse
af nogle Reykjavik By tilhorende

Jordstykker til enkelte Mænd til

Opdyrkning.
— 18. Oktbr. Indenrm. Skriv. ang. Opsendelse af

et Krigsskib til Island i Som-
meren \ 853.

1853. 24. Mai. Indenrm. Skriv. ang. Oversendelse

af Lov-Udkast til Forelæggelse

for Allhinget (For. ang. Borne-

skole i Reykjavik).
—

- 15. August. Codicil af Charles Kelsall Esq., inde-

holdende Gave af en Pengesum
til Opforelse af Bibliothek for

Skolen i Reykjavik.

— 2. Seplbr. Indenrm. Skriv. ang. Bygselforhold-

ene paa nogle under Stiftamt-

mands-Boligen henlagte Hjaleier.

28. Seplbr. Indenrm. Skriv. ang. Ret lil Fatlig-

forsorgelse (i Reykjavik).

— 28. Seplbr. Indenrm. Skriv. ang. Trætte om
Udvisning af en Byggegrund i

Reykjavik.

— 7. Decbr. Sliftsovr. Circul. lil Provsterne, ang.

Samling af en ny Specifiealion

over Landels Præstekalde.

— 14. Decbr. Indenrm. Skriv. ang. Mangel paa

Fodevarer ved Handelstederne

i Faxabugten.
— 20. Decbr. Indenrm. Skriv. ang. Laan af Korn

lil Sbnderlandets Forsyning.

— 27. Decbr. Indenrm. Skriv. ang. Disposition over

et lil Reykjavik opsendt Parli

Kornvarer.

1854. 13. Febr. Indenrm. Skriv. ang. Reykjavik Com-
munes Laan til liygningsarbeide.

— 11. April. Indenrm. Skriv. ang. Domkirkens
1

Reparation m. m.
— 11. April. Indenrm. Skriv. ang. Nødvendig-

heden af en Bevilling til An-

læggelse af et Bogtrykkeri paa
Island.
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1854. 21. Septbr. Kirke- og Undcrviisn. Minist. Skriv.

ang. Bestyrelsen af Reykjavik

Domkirkes Kald.

— 28. Septbr. Indenrm. Skriv. ang. By fogdens Stil-

ling i Communalbeslyrelsen i

Reykjavik.

— 28. Septbr. Indenrm. Skriv. ang. Forslag om
Anbringelse af Somærker ved
Rvik og Fyr paa Skagen, m. v.

— 29. Septbr. Indenrm. Skriv. ang. Opsendelse af

Maal- og Vægt Redskaber til

Byfoged -Embedet i Reykjavik.

— 14. Oklbr. Justitsmin. Skriv. ang. Lægetjenesten

i Byen Reykjavik.

— 1.. Decbr. Indenrm. Skriv. ang. Betalingen fol-

en midlertidig Lægetjeneste i

Reykjavik.

Rigsmynt, see Pengevæsenet.

Rigs raad et, see Forfatning.

Salt.

1852. 8. Mai. Indenrm. Skriv. ang. Plan til et Salt-

virknings-Anlæg ved Reykjanes

^ Isafjords Syssel.

Schemata, see Pensionsvæsenet, Statistik, Sopasse.

Sedler, see Pengevæsenet.

Selskaber,

jevnf. BcJger, Bibliothek osv., Finantserne, Literatur.

1852. 21. Decbr. Kirke- og Undervii&n. Minisl. Skriv.

ang. Understøttelse til det is-

landske Bibelselskab.

Selvmord, see Criminalvæsenet, Geistligheden, Politivæsenet.

Skatter og Afgifter,

jevnf. Capitelstaxt, Handel og Skibsfart, Sportelvæsenet,

Tiende, Told.

1851. 7. Febr. Lov om den jydske Toldgrændses
Ophævelse, Consumlionens Op-
hor rn. v.

— 21. Marts. Indenrm. Skriv. ang. Læste-Afgift af

norske Skibe.

— 9. Mai. Indenrm. Skriv. ang. Underretninger
om Skattens Belob og Beregning.
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1851. 24. Mai. ludenrm. Skriv. ang. on forhen-

værende Capellans geistlige Hel-

ligheder i Henseende lil Afgifts-

frihed.

27. Mai. Indenrm. Skriv. ang. Krigsskat af

Henler af kgl. Obligationer.

— 10. Juni. Justitsmin. Skriv. ang. Afdrag i de
Landsoverrellcns Medlemmer til-

lagte Gager.
— 10. Juni. Justitsmin. Skriv. ang. Forslag til nyl

Regulativ for Hospitalernes Ind-

tægter.

1852. 25. Febr. Indenrm. Skriv. ang. Moderation i

Læsle- Afgift for udenlandske
Skibe, som gaae til Island.

— 20. April. Indenrm. Skriv. ang. at Repartition

af de til den islandske Lands-
Forsamling medgaaede Omkost-
ninger stilles i Bero.

— 31. Juli. Indenrm. Skriv. ang. Betingelsen for

Studenters Afgiftsfrihed.

1853. 4. Novbr. Indenrm. Skriv. ang. Betingelserne

for en Students Afgiftsfrihed.

1854. 8. Febr. Lov ang. direkte Indfdrsel saml

Tarifen for Lastepenge.
— 7. Juli. Indenrm. Skriv. ang. Beregning af

Told og Skibs- Afgifter af is-

landske Skibe i Norge.
— 14. Juli. Isl. Depart. Skriv. ang. islandsk Sb-

pas for et norsk Skib.

— 22. Seplbr. Indenrm. Skriv. ang. Eftergivelse af

Læste-Afgift af Skibe, sendte til

Spanien.
— 28. Novbr. Indenrm. Skriv. ang. Betingelsen for

en Students ttel til Afgiftsfrihed.

— 15. Decbr. Indenrm. Skriv. ang. Eftergivelse af

Læste-Afgift ved Udførsel.

Skiftevæsenet, jevnf. Arv og Skifte.

1851. 10. Juni. Justitsmin. Skriv. ang. Bestyrelsen

af Umyndiges Midler.

1853. 23. Mai. Justitsmin. Skriv. ang. Forslag om
Udvidelse til Island af nogle

almindel. Anordninger for Dan-
mark (Lov 25. April 4850).
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Skjoder.

1851. 10. Mai. Indenrm. Skriv. ang. Opsidderes For-

kjbbsrel ved Salg af offentligt

Jordegods.

1853. 11. Mai. Kgl. Rcsol. (Indenrm. Skriv. 23. Mai)

ang. Afhændelse af Laxefiske-

riel ved Ellioa-Aa ved Rvfk.

— 30. Septbr. Indenrm. Skriv. (kg). ResoJ. 29. Sept.)

ang. Udfærdigelsen af Skjode paa

Laxefiskeriet i Kllioa-Aaerne for

Kjobmaud Ditlev Thomsen.
1854. 11. Juli. Stiftamts Bekjendlg. ang. Udstedelse

af latinske Sopasse (Skjoder paa

Skibe).

— 4. Decbr. Kgl. Resol. (Indenrm. Skr. 13. Decbr.)

ang. Salg af Forstranden Kongs-

vik i Oræfum.

Skolen, jevnf. Pastoral-Scminariet, Universitetet.

1851. 27. Marts. Finantslov for Finantsaaret fra 1. April

4 851 til 31. Marts 1852.

— 23. August. Kirke- og Underviisn. Minist. Skriv.

ang. Anskaffelsesmaaden af de

til Skolens Brug nbdvendige
Skoleboger.

1852. Februar. Forslag til Lov om Tillægsbevilling

til Finanlsloven for' 1851 — 52
(Honorar for Regnskabsforing).

— 26. Marts. Finantslov for Finantsaaret fra 1 . April

1852 til 31. Marts 4 853.

— 18. Mai. Kirke- og Underviisn. Minist. Circul.

ang. Regler ved Adjunkters An-

sættelse ved Skolerne, m. v.

— 11. Juni. Isl. Deparl. Skriv. ang. Oversendelse
af Circulaire om Regler for Ad-

junkters Ansætt. ved Skolerne.

— 23. Juni. Kirke- og Underviisn. Minist. Skriv.

ang. nogle Forslag til Reformer

ved Latinskolen i Reykjavik

(Fortepiano — Gymnastik).

31. Juli. Indcnrmin. Skriv. ang. Betingelsen

for Studenters Afgiftsfrihed.

— 14. Septbr. Kirke- og Underviisn. Minist. Skriv.

ang. nogle Forslag til Reformer

ved Latinskolen i Reykjavik

(Inspection — Boger — Gym-
nastikhus m. v.).
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1852. 20. Septbr. Kirke- og Underviisn. Minisl. Skriv.

(til Universilelets Qvæslor) ang.

nogle den islandske lærde Skole

tilhorende Obligationer.

— 14. Oktbr. Reglement for Disciplene i den lærde

Skole i Reykjavik.

— 30. Oktbr. Indenrm. Skriv. ang. Provo og At-

tester for Ansogere med Hen-

syn til deres Kundskaber i det

islandske Sprog.
— 21. Decbr. Kirke* og Underviisn. Minist. Skriv.

ang. Latinskolens Budget og

Rektorens Medvirkning ved sam-
mes Affattelse.

1853. 2. Marts. Isl. Deparlem. Skriv. ang. de i Uni-

versitetets Qvæstur beroende,

Reykjavik Latinskole lilhorende

kgl. Obligationer.

— 31. Juli. Finantslov tor Finantsaarel Ira 1. April

4853 til 31. Marts 4 854.
— 15. August. Codieil af Charles Kelsall Esq., inde-

holdende Gave af en Pengesum
til Opforelse af Bibliothek for

Skolen i Reykjavik.
— 19. August. Isl. Depart. Skriv. ang. nogle Be-

mærkninger med Hensyn til Fi-

nantslovens Anvendelse.
— 19. August. Kirke- og Underviisn. Minisl. Skriv.

ang. nogle foreslaaede Foran-

dringer ved Latinskolen, Epho-

ratets Stilling til Skolen, osv.

— 2. Seplbr. Kgl. Résol. ang. Statsbudget for Fi-

nantsaarel fra 4. ApriN853 til

31. Marts 4854.

— 24. Septbr. Statsregnskab for Aaret fra 4. April

1852 til 31. Marts 1853.

1854. 23. Marts. Finantslov for Finantsaarel fra 1. April

4854 til 34. Marts 4855.

— 30. Juni. Kgl. Resol., hvorved Statsbudget for

Finantsaarel 1854 til 4855 ap-

proberes.

— 28. August. Kirke- og Underviisn. Minist. Skriv.

ang. nogle Forslag i Henseende
til Undervisningen i Latin-

skolen.

Skove, see Træplantning.



Register. 829

Soldater.

1852. 21. Mai. Indenrm. Skriv. ang. Islands poli-

tiske Forhold m. v.

— 13. August. Kgl. Resol. ang. Udgifterne ved et

til Island opsendt Detachement

Soldater.

— 16. Septbr. Indenrm. Skriv. ang. Dækningen af

de til et til Island opsendt De-

tachement Soldater medgaaede
Omkostninger.

1853. 24. Septbr. Statsregnskab for Aaret fra 1. April

1852 til 31. Marts 1853.

Sparekasser.

1851. 21. Juni. Indenrigsmin. Skriv. ang. Forslag til

Oprettelse af Sparekasser for

Reykjavik og Omegn, samt om
Anbringelse af Nationalbankens

Sedler i Island.

Specification over Præstekaldene, see Geistligheden.

Spedalske, see Hospitaler.

Spekulanthandlere, see Handel og Skibsfart.

Sportelvæsenet,

jevnf. Geistligheden, Handel og Skibsfart, Sftpas.

1853. 29. Juni. Indenrm. Skriv. ang. at Gebyr for

Thinglæsning ikke bor betales

i Anledning af kgl. Oppebtfrsler

(af Dokumenter, som udstedes

i det Offentliges Interesse).

1854. 15. April. Lov om Skibsfart og Handel paa

Island.
— 14. Oktbr. Justitsmin. Skriv. ang. Gebyrer for

Skibes Klarering..

— 31. Oktbr. Isl. Depart. Skriv. ang. Gebyrer for

Confirmation paa Kaldsbreve.

Statistik, jevnf. Capitelstaxt.

1851. 5. Juli. Indenrm. Skriv. ang. Udarbeidelse
af de oeconomiske Tabeller.

1852. 23. April. Kirke- og Underviisn. Minist. Circul.

ang. Ministerialbogernes Førelse.

— 9. Juni. Isl. Deparlem. Skriv. ang. Tilveje-

bringelse af mere fuldstændige
Indberetn. om Vaccinationen.
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1852. 10. August. Indenrm. Skriv. ang. Indretningen

af de aarlige oeconorniske Ta-

beller.

— 4. Novbr. Indenrm. Skriv. ang. (Bekostning til)

Udgivelsen af en statistisk Be-

skrivelse af Island.

185.3. 7. Decbr. Sliftsbvr. Circul. til Provsterne, ang.

Samling af en ny Specification

over Landets Præstekalde.

Stats g j æld, see Finantserne.

Stempel-Afgift, see Sopas.

Stiftamtmanden, see Embeder, Embedsmænd.

Stiftelser, see Legater og Stiftelser.

Stiftsbogtrykkeriet, see Boger, Bogtrykkeri m. v

Strandrettigheder, see Forstrandsrettighed, Vrag.

Studenter,

jevnf. Geistligheden, Pastoral-Seminariet, Universitetet.

1852. 31. Juli. Indenrm. Skriv. ang. Betingelsen for

Studenters Afgiftsfrihed.

1853. 4. Novbr. Indenrm. Skriv. ang. Betingelserne

for en Students Afgiftsfrihed.

1854. 28. Novbr. Indenrm. Skriv. ang. Betingelsen for

en Students Bet til Afgiftsfrihed.

— 29. Decbr. Kirke- og Underviisn. Minisl. Skriv.

ang. Udbetalingsmaaden af Sti-

pendier ved Pastoral-Seminariet

i Reykjavik.

Sandtold, see Told, Toldvæsen.

Svovel, see Mineralier.

Sysseler, Sysselmænd,
jevnf. Embeder, Embedsmænd, Politivæsenet, Sportelvæsenet.

1851. I; Mai. Kongl. Resol. ang. Gjenforening af

Sonder- og Norder-Thingoe Sys-

seler til een Jurisdiktion.

— 9. Mai. Indenrm. Skriv. ang. Thingbe - Sys-

selernes Forening til een Juris-

diktion.

— 9. Mai. Indenrm. Skriv. ang. Forslag om For-

ening af begge Mula Sysseler.

— 10. Mai. Indenrmin. Skriv. ang. Sysselmænd-

enes Bopæl i Arnæs og Borgar-

fjords Sysseler.
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1851. 27. Mai. Inden rm. Skriv. ang. Forslag om
Combination af Mula Sysselerne

med Oster-Skaptafells Syssel.

— 11, Juni. Indenrm. Skriv. ane. Beregning af

en Sysselmands Diæter ved Ud-

forelse af Jordtaxalionen.

— 14. Juni. Isl. Depart. Skriv. ang. Beregningen

af en Sysselmands Gage.

1852. 13. April. Isl. Depart. Skriv. ang. Nedsættelse

i Afgiften af Isafjords Syssel

(S. 225 Anm.).
— 12. Mai. Kgl. Resol. (Indenrm. Skr. 17. Mai)

ang. Henlæggelse af to Gaarde
fra Thingbe Syssel til Oefjords

Syssel.

— 12. Mai. Kgl. Resol. (Indenrm. Skr. 17. Mai)

ang. Henlæggelse af lo Gaarde
fra Myra til Borgarfjords Syssels

Jurisdiktion.

— 17. Mai. Indenrm. Skriv. ang. Bestyrelsen af

Sysselmands-Embederne i begge

Mula Sysseler.

— 29. Seplbr. Indenrm. Skriv. ang. Bopæl for Syssel-

manden i Skaptafells-Sysselerne.

1853. 27. Januar. Indenrm. Skriv. ang. Bopæl for Sys-

selmanden i Nordermula Svssel.

— 1(>. April. Indenrm. Skriv. ang. Sysselmandens
Bopæl i Arnæs Syssel.

— 16. April. Indenrm. Skriv. ang. Constilution i

Sysselmands-Embedet i Barda-

strands Syssel.
— 23. Mai. Kgl. Bekjendtg. til Althinget, ang.

Resultaterne af Thingets Session

i 1819 (I).

— 24. Mai. Indenrm. Skriv. ang. Oversendelse
af Lov-Udkast til Forelæggelse

for Althinget (Plak. ang. Thing-

stederne i Arnæs Syssel).

— 29. Juni. Indenrm. Skriv. ang. at Gebyr for

Thinglæsning ikke bor betales

i Anledning af kongelige Oppe-
bo'rsler (af Dokumenter, som ud-
stedes i det Offentliges Interesse).

1854. 13. Januar. Indenrm. Skriv. ang. nærmere An-
givelser ved Sysselmændenes
Indbetalinger i Jordebogskassen.

— 10. April. Indenrm. Skriv. ang. Sysselmandens
Bopæl i Nordermula Syssel.
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1854. 28. Septbr. Indenrigsm. Skriv. ang. Administra-

tionen af Gaarden Viovi'k og

EHnarholmi i Skagafjorden.

S 6 kort, see Opmaaling.

Somærker, see Havnevæsenet.

S op as, jevnf. Handel og Skibsfart.

1854. 15. April. Lov om Skibsfart og Handel paa
Island.

— 20. April. Udenrigsmin. Bekjendtg. (kgl. Resol.

11. April) ang. Handlendes og

Sbfarendes Forhold i Krigstil-

fælde.

— 25. Mai. Udenrigsmin. Circul. ang. Reglerne

ved Udstedelsen og Afbenyt-

telsen af latinske Sbpasse (S.

654—657).
— 29. Mai. Udenrigsmin. Circul. ang. Instrux for

Skibsforere med Hensyn til la-

tinske Sbpasse (S. 666).
— 30. Mai. Indenrm. Skriv. ang. Opsendelse af

Blanketter til latinske Sbpasse.

28. Juni. Indenrm. Skriv. ang. Oversendelse

af Udenrigsministeriets Instrux

for Skibsforere.
— II. Juli. Stiftamt. Bekjendtg. ang. Udstedelse

af latinske Sbpasse.
— 14. Juli. Isl. Depart. Skriv. ang. islandsk Sb-

pas for et norsk Skib.

— 21. Septbr. Indenrm. Skriv. ang. Fortolkning af

den islandske Handelslov med
Hensyn til Losning af Pas.

— 11. Decbr. Indenrm. Skriv. ang. nogle Spbrgs-

maal i Anledning af Handels-

loven. :

— 21. Decbr. Indenrm. Skriv. ang. Blanketter til

islandske Sbpas og deres Ud-

fyldning.

— 21. Decbr. Indenrm. Skriv. ang. Udsendelse af

Blanketter til islandske Sbpasse.

Tabeller, see Statistik.

Tangaske (Kelp), see Fabiikvæsen, Kelp.

Tarif, see Handel og Skibsfart.

Tegning, Tegnelære, see Kunst.



1852. 16. Juli. Indenrni. Skriv. ang. Forslag om
Telegraph -Anlæg fra England
lil Nordamerika over Island.

1854. 24. Juli. Kgl. Resol. ang. Bevilling til Tele-

graph-Anlæg over Island til

Amerika.
— — Udkast til en Goncession for Oberst

Tal. P. Shaffner paa en Tele-

graph-Linie fra Nordamerika til

Kjbbenhavn (S. 684—686 Anm.).

— 16. August. Kgl. Resol. ang. Bevilling for Oberst
Shaffner til Anlæggelse af en

Telegraphlinie over Island.

— 16. August. Bevilling for Oberst Tal. P. Shaffner

til Anlæg af Telegraphlinie fra

Nordamerika til Kjbbenhavn.

Tostament, see Legater og Stiftelser.

Thorchilii Børneskole-Legat, Skolefond, see Le-

gater og Stiftelser.

Tiende, jevnf. Skatter og Afgifter, Kirker.

1853. 18. Marts. Plak. ang. Ydelsen af Tiende til Præst
og Kirke paa Island.

— 23. Mai. Kgl. Bekjendtg. lil Althinget, ang.

Resultaterne af Thingets Session
i 1849 (II, 6).

— 24. Mai. Indenrm. Skriv. ang. Oversendelse
af Akter vedkommende Althings-

sagerne (Ydelse af Tiende til

Præst og Kirke).

1854. 8. April. Indenrm. Skriv. ang. Tiendens Be-

regning af Jorden Geilhellur.

— 16. Mai. Indenrm. Skriv. ang. Kirketiende-

fribed for Eieren af Vido.

Thronfftlgen, see Kongen, Kongehuset m. v.

Told, Toldvæsen,
jevnf. Consumtion, Handel og Skibsfart.

1851. 7. Febr. Lov om den jydske Toldgrændses

Ophævelse, Consumtionens Op-
•* hor m. v.

1852. 4. Decbr. Indenrm. Skriv. ang. Sundtold af

fremmede Varer, der fores lil

- Island.

xr. B. 68



1854. 31. Januar.

— 29. April.

7. Juli.

Indenrm. Skriv. ang. Ud forsels-Told

og Skibs-Afgifter i Norge.

Indenrm. Skriv. ang. Toldforholdene

med Hensyn til islandske og

færoeske Produkter.

Indenrm. Skriv. ang. Beregning af

Told og Skibsafgifter af islandske

Skibe i Norge.

Traktater, jevnf. Convention.

1851. 4. Juli.

1852. 17. Marts.

— 8. Mai.

26. Juli.

1853. 18. Mai.

1854. 7. Juli.

7. Juli.

Indenrm. Skriv. ang. nogle Bestem-

melser i en Handels- og Skibs-

farts-Traktat med Frankrig.

Indenrm. Skriv. ang. nogle Bestem-

melser i den med den domini-

kanske Republik oprettede Han-

dels-Traktat.

Traktat ang. det danske Monarchies

Integritet og Arvefølge (London-

Traktaten).

Venskabs-, Handels- og Skibsfarts-

Traktat mellem Danmark og den
Dominikanske Republik.

Patent ang. Venskabs-, Handels- og
Skibsfarts-Traktat med den Do-

minikanske Republik.

Indenrm. Skriv. ang. Beregning af

Told og Skibsafgifter af islandske

Skibe i Norge.

Indenrm. Skriv. ang. Underhandling

om Nedsættelse af Skibsafgifter

i Norge af de islandske Borgere

tilhbrende Skibe.

1852. 23. April

1854. 6. Mai.

1853. 29. Juni

Træplantning.

Isl. Depart. Skriv. ang. Opsendelse

af nogle Træplanter (til Dala

Syssel).

Isl. Depart. Skriv. ang. Opsendelse
af Træplanter til Dala Syssel.

Tyende.

Indenrm. Skriv. ang. Husbondens
Pligt at forsbrge sit Tyende i

Sygdomstilfælde.



jevnf. Arv og Skifte, Finantserne, Jordebogskassen.

1851. 10. Juni. Justitsmiu. Skriv. ang. Bestyrelsen

af Umyndiges Midler.

Understøttelsesfond for Island, see Collekt.

Und ervil snings væ s enet, see Borneskole, Dovstumme,

Skolen, Universitetet.

Uniformer, see Embeder, Embedsmænd.

Universitetet.

1851. 10. Juni. Kirke- og Underviisn. Min. Bekjendtg.

ang. statsvidenskabelig Examen
ved Universitetet.

— 26. August. Kirke- og Underviisn. Min. Bekjendtg.

ang. Deling af den lægeviden-

skabelige Embedsexamen.
— 30. August. Bekjendtg. fra Consistorium, ang.

Forelæsningsterminer og Exa-

mina ved Universitetet.
185*2. 30. Oktbr. Indenrm. Skriv. ang. Prbve og At-

tester for Ansogere med Hensyn
til deres Kundskaber i det is-

landske Sprog.
1853. 13. April. Indenrm. Skriv. ang. PrOve i Islandsk

for ikke indfødte Ansogere om
1 islandske Embeder.— 25. August. Kirke- og Underviisn. 'Minist. Skriv.

ang. Forslag til Forbedring af

Medicinalvæsenet i Island.

1854. 27. Marts. Kirke- og Underviisn. Minist. Skriv.

ang. den philosophiske Examen.
— 19. Mai. Kirke- og Underviisn. Min. Bekjendtg.

(kgl. Besol. 10. Mai) ang. Regler

for Erhvervelsen af akademiske

Grader ved Universitetet.

— 28. August. Kirke- og Underviisn. Minist. Skriv.

ang. nogle Forslag i Henseende

til Undervisningen i Latinskolen

(Dimission til Universitetet).

Vaccination, fevfif. Medicinalvæsenet.

1852. 9. Juni. Isl. Dep. Skriv. ang. Tilveiebringelse

af mere fuldstændige Indberet-

ninger om Vaccinationen.

53*
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1853. 4. Novbr. Indenrm. Skriv. ang. anscJgt Honorar
for en Vaccinaleur i Rangarvalla

Syssel.

Vand Og Brttd, see Criminalvæsenet.

Vestmannoerne, jevnf. Medicinalvæsenet.

1851. 14. Juni. Justitsmin. Skriv. ang. Forbedringer

i det islandske Medicinalvæsen.

1852. 2. August. Isl. Depart. Skriv. ang. Opsendelse
af et Pbantom som Inventarium

ved Læge- Embedet paa Vest-

mannoerne.
— 10. August. Justitsmin. Skriv. ang. Anskaffelse af

et Phanlom til Distriktslæge-

Embedet paa Vestmannoerne.
1853. 16. Juni. Justitsmin. Skriv. ang. Forslag til en

bedre Ordning af Medicinal-

væsenet i Island.

25. Juli. Isl. Depart. Skriv. ang. Opsendelse
af Instrumenter som Inven-

tarium til Distriklslæee-Embedet

paa Vestmannoerne.

1854. 10. April. Indenrm. Skriv. ang. Vrag og Driv-

træ paa Vestmannoerne.
— 14. Juli. Indenrm. Skriv. ang. Jordebogskas-

sens Ret til Vrag paa Vest-

mannoerne.

Veterinairraad, jevnf. Dyrlæger.
.

1851. 21. Juni. Indenrm. Bekjendlg. ang. Oprettelsen

af et velerinairt Sundhedsraad.

1853.

24. Mai.

Vrag, jevnf. Forstrandsrettighed.

17. Febr. Indenrm. Skriv. ang. Forslag til en

Plakat for Island, om Foran-

dringer i Forstrandsretligheden.

Indenrm. Skriv. ang. Oversendelse

afAkter, vedkommende Althings-

sagerne (Akterne i Sagen om
Vrag).

Indenrm. Skriv. ang. Vrag og Driv-

træ paa Vestmannoerne.
Indenrm. Skriv. ang. Jordebogskas-

sens Ret til Vrag paa Vest-

mannoerne.

1854. 10. April

— 14. Juli.
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Vægt, see Maal og Vægt.

pjoofundr, see Forfatning.

Ægteskab.

1852. 30. Oktbr. Indenrm. Skriv. ang. Virkningen af

urefunderet Fatligunderslollelse

til uægte fødte Bb*rn.

1853. 23. Mai. Kgl. Bekjendlg. lii Allhinget, ang.

Resuliaterne af Thingels Session

i 1849 (II, 9).
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S. 4f>7 5
: Skaptafells S. læs Rangarvalla S. flige-

ledes S. 605 L. 9 fra neden).

XV. B S. 560* : Mr. læs Nr.
S. 577—78: Af Lov 10. Pebr. 1854 ang. forandret

Benævnelse for den bestaaende Myntfod findes

islandsk Oversættelse i
tt
Tu)indi fra al[>ingi Is-

lendmga" 1855, S. 558.

S. 592: Loven 8. Marts J854 ang. Forandring af
Straffebestemmelser for Qvaksalveri findes over-
sat paa Islandsk i „Ti'oindi fra alfringi Islend-

inga" 1855, S. 558—559.
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